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Byggnadsnämnden
Tid och plats

Sammanträdesprotokoll

2017-06-21, kl 18.00-19.30 i Kommunhuset, lokal Debatten

Beslutande
Arnulf Langlet (M) ordförande
Dick Ullgren (M)
Charlotte Woge (M)
Anders Sparring (M)
Nicke Björling (M)
Ingela Sedin Nilsson (L)
Solveig Brunstedt (C)
Peter Östergren (KD)
Fredrik Sirberg (S)
Kerstin Hägg (S)
Noa Ericsson (MP)
Robert Oberascher (Ö)
Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Göran Johansson (M)

Tjänstemän

Tommie Eriksson, Miljö- och stadsbyggnadschef
Ann-Christine Wåhlstedt Berg, Byggchef
Eva Palm, Bygghandläggare

Justering
plats och tid
Justerande
paragrafer
Underskrifter
Sekreterare

Carin Gross (M)
Alexander Lind af Hageby (L)
Margit Hammarström (S)
Nils Lundborg (Ö)

Kommunhuset, stadsarkitektkontoret 2017-06-26 kl 8.00
128 - 170

................................................................................................
Ann-Christine Wåhlstedt-Berg
Ordförande
................................................................................................
Arnulf Langlet
Justerare
................................................................................................
Fredrik Sirberg
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Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-21

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-06-21

Paragrafnummer

128 - 170

Datum då anslaget sätts upp:
Underskrift

26 juni 2017
............................................................................
Ann-Christine Wåhlstedt-Berg
Byggchef

Datum då anslaget tas ned
Underskrift

18 juli 2017
............................................................................
Ann-Christine Wåhlstedt-Berg
Byggchef

Förvaringsplats för protokollet

Stadsarkitektkontoret

3(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 128

ÖVR.2017.4 200

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes: Fredrik Sirberg (S)
Tid och plats för justering: 2017-06-26 kl 8.00.
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 129

ÖVR.2017.7 040

Arvode för byggnadsnämndens beredning
Beslut
På byggnadsnämndens beredning den 7 juni 2017 deltog följande som är
arvodesberättigade:
Arnulf Langlet (M) ordförande
Peter Östergren (KD)
Ingela Sedin Nilsson (L)
Fredrik Sirberg (S)
Samtliga deltog kl 8.30-16.30
__________
Expedieras till:
Barbro Marcus, stadsarkitektkontoret
_________
Ola Sandin (M) deltog på beredningen i studiesyfte, i enlighet med byggnadsnämndens
beslut 2017-01-11 BN § 1.

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 130

ÖVR.2017.5

200

Förvaltningsinformation
Statistik över pågående ärenden per 31/5-2017.
Påminnelse om extra sammanträde 16 augusti, ingen beredning före mötet.
Endast för byggärenden som riskerar att passera 10 veckors handläggningstid.
Kallelse om dag och tid skickas under vecka 26 via mail. Ärenden mailas ut 14-15
augusti.
Detaljplan för Helgö etapp 3, Slottshagen, har vunnit laga kraft 2017-06-14.
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 131

ÖVR.2017.14

001

Statistik från Ekerö Direkt
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att notera redovisningen.
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret har erhålligt statistik från Ekerö direkt (ED) per maj 2017.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Lösningsgraden för Ekerö direkt är 70% per maj. Ca 300 ärenden har fördelats vidare
till stadsarkitektkontoret varav ca 200 till bygg. Trenden med digital kontakt visar på en
fortsatt ökning.
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 132

ÖVR.2017.11 042

Budgetuppföljning per maj
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att notera uppföljningen per maj.
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret har upprättat budgetuppföljning per maj.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Totalt utfall för byggnadsnämnden per maj +619 tkr, varav bostadsanpassning +362 tkr
och övriga verksamheter +257 tkr.
Större avvikelser på konto för detaljplanering totalt -1 236 tkr, varav personalkostnader
+467, övriga kostnader -469 tkr och intäkter -1 234 tkr. Större intäkter gällande Ekerö
Strand och Ekerö centrum bedöms inkomma under året och är inberäknat i budget.
Det är även större avvikelse på kontor "Tillstånd, granskning" totalt +1 337 tkr, varav
personalkostnader -156 tkr och intäkter +954 tkr. Extra personalresurser kommer att
tas in efter sommaren.
Utfall för bostadsanpassning är +362 tkr i förhållande till budget.
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 133

ÖVR.2017.6 200

Anmälan delegationer
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut enligt bilaga.
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 134

ÖVR.2017.3 040

Rapporter
A. Dom från Mark- och miljödomstolen 2017-05-04, Mål M 850-17 Avslår
överklagandet av Länsstyrelsens beslut att upphäva nämndens beslut om medgiven
strandskyddsdispens för uppläggning av massor, Munsö-Bona 1:2, Dnr 2015.58
B. Protokoll från Mark- och miljödomstolen 2017-05-05 Mål P 6262-16 Syn på
fastigheten Ekebyhov 1:508 gällande överklagat bygglovsbeslut för pelletsanläggning,
Dnr 2015.740
C. Dom från Mark- och miljödomstolen 2017-05-19 Mål M 2149-17, Beslutar att medge
strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation Ölsta 3:57, Dnr 2016.377
D. Dom från Mark- och miljödomstolen Mål P 658-17, Avslår överklagandet av beviljat
bygglov för garage Asknäs 1:324, Dnr 2015.775
E. Dom från Mark- och miljödomstolen 2017-05-22 Mål P 6262-16, Avslår
överklagandet av beviljat bygglov för pelletsanläggning Ekebyhov 1:508, Dnr 2015.740
F. Beslut från Länsstyrelsen 2017-05-18, Prövning av medgiven strandskyddsdispens
BN § 178 2015-09-23, LST ändrar beslutet på det sätt att byggnadens yta på marken ska
utgör tomtplats.

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 135

PLAN.2017.7

212

Yttrande över LIS-utredning, Landsbygdsutveckling i strandnära läge
(PLAN2010.21)
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att förslag är lämpligt att arbeta vidare med. Men nedan
kommentarer bör beaktas i det fortsatta arbetet.
Byggnadsnämnden anser att förslagna LIS-områden är väl motiverade utifrån
Miljöbalkens 7 kap. Byggnadsnämnden ser positivt på att en noggrann studie har gjorts
och att ett antal väl avgränsade områden har pekats ut för landsbygdsutveckling samt
vilken typ av verksamhet som Byggnadsnämnden kan medge dispens för.
Byggnadsnämnden vill också poängtera att även om LIS är ett särskilt skäl, enligt MB,
ska man vid en dispensansökan även ta hänsyn till om åtgärden väsentligt påverkar
djur- och växtliv, allmänhetens tillgång till strandområdet samt ställa särskilda krav på
utformning.
Föreslagna LIS-områden
I föreslaget LIS-område 1, Adelsö-Sättra, önskar Byggnadsnämnden att området
utökas, blåa området på kartan, för att inkludera brygganläggningen norr om föreslaget
område.

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
I föreslaget LIS-område 2, Södra Adelsö, ser Byggnadsnämnden att det kan vara möjligt
att förlägga näringsverksamheter i området om byggnader inte förläggs på
brukningsvärd jordbruksmark eller på mark med översvämningsrisk.
I föreslaget LIS-område 3, Hovgården. Byggnadsnämnden anser att en hamn, några
mindre butiker och kiosker kan uppföras. Stor hänsyn bör tas till områdets
kulturvärden och översvämningsrisk.
I föreslaget LIS-område 4 vill Byggnadsnämnden poängtera att inom mark som redan
är ianspråktagen krävs ofta inte dispens, vilket av den anledningen möjliggör för
etablering av verksamhet. Utanför denna zon anser Byggnadsnämnden att en
campingverksamhet kan vara möjlig om den utformas, som i förslaget, på så sätt att den
inte hindrar allmänhetens tillgång till stranden samt att förutsättningarna för växt- och
djurliv påverkas så lite som möjligt. Särskild hänsyn bör tas i närheten av inventerad
nyckelbiotop.
I föreslaget LIS-område 5 har Byggnadsnämnden inget att erinra.
I föreslaget LIS-område 6 har Byggnadsnämnden inget att erinra.
I föreslaget LIS-område 7 anser Byggnadsnämnden att eventuella små lägenheter inte
bör placeras inom strandskyddsområdet, utan att dessa förläggs längre inåt land.
I föreslaget LIS-område 8 har Byggnadsnämnden inget att erinra.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande lämnas av Robert Oberascher (Ö).
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret anser att förslaget på grundförutsättningar för LIS är väl motiverade utifrån
Miljöbalkens 7 kap. Kontoret ser positivt på att en noggrann studie har gjorts och att ett
antal väl avgränsade områden har pekats ut för landsbygdsutveckling samt vilken typ av
verksamhet som kan byggnadsnämnden kan medge dispens för.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Kontoret noterar att Mälaren utgör område där kommunen, i begränsad omfattning,
kan utpeka LIS-områden och ser att man i samband med utpekandet av LIS-områden
följer det gemensamma förhållningssätt som länsstyrelserna runt Mälaren tolkat utifrån
gällande lagstiftning och förarbeten.
Översiktsplanen ska ha vunnit laga kraft innan byggnadsnämnden ska kunna pröva
dispenser med det särskilda skälet att en åtgärd bidrar till utvecklingen på landsbygden.
Kontoret anser att ett förtydligande angående hur byggnadsnämnden bör bedöma om
en verksamhet långsiktigt bidrar till utvecklingen av landsbygden vore lämpligt att
integrera i översiktsplanen. Kontoret önskar något mer konkret.
Kontoret vill också poängtera att även om LIS är ett särskilt skäl, enligt MB, ska man vid
en dispensansökan även ta hänsyn till om åtgärden väsentligt påverkar djur- och växtliv
samt allmänhetens tillgång till strandområdet. Detta innebär att byggnadsnämnden ska
kunna ställa krav på utformningen av nya anläggningar och verksamheter, med hänsyn
till djur- och växtliv samt allmänhetens tillgång till strandområdet. Detta bör framgå i
Översiktsplanens nämnda LIS-områden.
Större anläggningar såsom hamnar, golfbanor och campingplatser ska byggnadsnämnden kunna ställa särskilda krav på utformning, i en dispensansökan.
Föreslagna LIS-områden
I föreslaget LIS-område 1, Adelsö-Sättra, har kontoret inget att erinra.
I föreslaget LIS-område 2, Södra Adelsö, ser kontoret att en del av området utgör
brukningsvärd jordbruksmark. Denna mark är olämplig för ny bebyggelse, enligt ÖP.
En del av området är också mark som är belägen under rekommendationer för
bebyggelse runt Mälaren. Kontoret anser att det kan vara möjligt att förlägga
näringsverksamheter i området om byggnader inte förläggs på brukningsvärd
jordbruksmark eller på mark med översvämningsrisk. Detta bör föras in som ett villkor.
I föreslaget LIS-område 3, Hovgården, ser kontoret att en hamn kan vara möjlig men att
inga byggnader annat än mindre butiker och kiosker bör uppföras, med hänsyn både till
områdets kulturvärden och med hänsyn till översvämningsrisken.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Detta bör föras in som ett villkor.
I föreslaget LIS-område 4 vill kontoret poängtera att inom mark som redan är ianspråktagen krävs ofta inte dispens, vilket av den anledningen möjliggör för etablering av
verksamhet. Utanför denna zon anser kontoret att en campingverksamhet kan vara
möjlig om den utformas på så sätt att den inte hindrar allmänhetens tillgång till
stranden och inte påverkar förutsättningarna för växt- och djurliv. Särskild hänsyn bör
tas i närheten av inventerad nyckelbiotop.
I föreslaget LIS-område 5 ifrågasätter kontoret utpekandet av LIS-område i område där
detaljplanearbete pågår. I övrigt har kontoret inget att erinra.
I föreslaget LIS-område 6 har kontoret inget att erinra, utom att byggnader inte bör
förläggas i områden med översvämningsrisk.
I föreslaget LIS-område 7 anser kontoret att eventuella små lägenheter inte bör placeras
inom strandskyddsområdet, utan att dessa förläggs längre inåt land.
I föreslaget LIS-område 8 anser kontoret att området bör preciseras. I förslaget skulle
eventuella färjelägen/pendelbåtsbryggor kunna placeras utefter hela området. Kontoret
ser det som önskvärt att underlag från ett regionalt perspektiv tas fram som motiverar
att detta område kan utpekas som LIS-område för färjeläge eller pendelbåtsbrygga.
Ärendebeskrivning
Att peka ut LIS-områden
Kommunstyrelsen har gett stadsarkitektkontoret i uppdrag att utreda möjligheten att
peka ut s.k. LIS-områden (Landsbygdsområden i strandnära lägen) i den kommande
översiktsplanen. Vid ansökningar om strandskyddsdispens kan byggnadsnämnden
besluta om att medge dispens om "en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd
bidrar till utvecklingen av landsbygden" som ett särskilt skäl, enligt 7 kap 18e-f §§
miljöbalken (MB). Då krävs att kommunen utpekat området som ett LIS-område i
översiktsplanen. Det krävs dock, som i alla ärenden om strandskyddsdispens, att
åtgärden inte väsentligt påverkar förutsättningarna för djur- och växtliv samt allmänhetens tillgång till strandområdet.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Åtgärden ska inte heller motverka strandskyddets syften.
Föreslagna LIS-områden
I utredningen föreslås åtta LIS-områden, varav fyra på Adelsö, ett på Munsö och tre på
Färingsö. Områdena har pekats ut utifrån följande kriterier:
1) Områdena eller delar av områdena omfattas av strandskydd
2) Områden inom tätortsbandet har tagits bort
3) Strandskyddsområden som är belägna mer än 1000 m från områden i kommunens
VA-plan har tagits bort
4) Biotopskyddsområden, naturreservat och Natura 2000-områden har tagits bort.
5) Områden med utökat strandskydd har tagits bort (med undantag för förslag nummer
fyra)
6) Detaljplanelagda områden har tagits bort
7) Områden vid avsnörda havsvikar har tagits bort
8) Översvämningsområden och sumpmarker har tagits bort (dock innehåller flera av
förslagen just översvämningsområden)
9) Områden med kartlagda nyckelbiotoper har tagits bort (förslag fyra ligger dock
alldeles i anslutning till nyckelbiotop)
(se bilagor för att se de aktuella förslagen).
Kommunstyrelsen begär nu in byggnadsnämndens yttrande inför beslut.
Gällande förhållanden
Ekerö kommun är helt belägen i Mälaren, som är ett område där kommunen kan utpeka
särskilda LIS-områden i begränsad omfattning. Begränsningen innebär att kommunen
får peka ut LIS-områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse inom
strandskyddsområde.
Hela Ekerö kommun, omfattas även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap
1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och strandområden, med hänsyn till de
natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet är av riksintresse. Inom detta
område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen,
särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
__________
Expedieras till: Stadsarkitektkontoret
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 136

BYGG.2016.1082

216

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
VÄNTHOLMEN 4:125
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ge förhandsbeskedet att ett enbostadshus kan tillåtas på
den avsedda platsen, i enlighet med 9 kap 17 och 20 §§ samt 2 kap 2-6 §§ plan- och
bygglagen (PBL).
Enbostadshuset skall anpassas till landskap, terräng och övrig bebyggelse i området.
Storlek, utformning och placering av enbostadshusen prövas i bygglovet. Anpassning av
det nya bostadshuset ska ske till den småskaliga, befintliga bebyggelsen i området både
med hänsyn till volym och till karaktär.
Skälen till byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under
stadsarkitektkontorets bedömning.
Upplysning
Utformning och placering av enbostadshuset är viktigt, det är möjligt att ta kontakt
med bygghandläggare på stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.
I bygglovansökan ska bifogas en situationsplan, baserad på en nybyggnadskarta som
kan beställas på stadsarkitektkontoret. Om fastighetsreglering ska ske förordas att
den är avklarad innan nybyggnadskarta upprättas.
Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Byggnadsåtgärder får inte påbörjas innan bygglov beviljats och startbesked
meddelats.
Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslut är
förhandsbeskedet förfallet.

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 22 december 2016 och var komplett den 12 april 2017.
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett enbostadshus.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret anser att det är lämpligt att uppföra ett enbostadshus på platsen.
Föreslagen placering är lämplig mot bakgrund av att den underordnar sig befintlig
bystruktur och att bebyggelsen lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan
samhällsservice, enligt 2 kap 2-6 §§ PBL.
Föreslagen lokalisering bedöms ha stöd i översiktsplanen.
Åtgärden bedöms inte påverka riksintressena respektive de särskilda bestämmelserna
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet.
Kontoret anser att utformningen av bostadshuset är av största vikt framförallt med
hänsyn till omgivande bebyggelse, terräng och naturförutsättningar. Husen i området
är relativt småskaliga och det är viktigt att det nya bostadshuset anpassas till befintlig
bebyggelse.
I kulturmiljöprogrammet för Ekerö kommun anges bland annat följande punkter som
är viktiga när man bygger nytt på landsbygden.
Följande punkter bör beaktas vid bygglovansökan och bygglovprövningen för ett nytt
enbostadshus på platsen:
·
Det är viktigt att anpassning sker efter platsens befintliga förutsättningar. Det
handlar såväl om att välja lämplig skala och gestaltning som att vara noggrann
med markberedningen.
·
Den befintliga bebyggelsen på platsen ska värnas, såväl bostads- som
komplementbyggnader, och det ska beaktas hur den befintliga bebyggelsen kan
förstärka och bidra till en skiftande och spännande boendemiljö. Även rummet
mellan husen är viktig och påverkar områdets helhetsintryck.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

17(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
·
·
·
·

En väl genomtänkt gestaltning bidrar ofta positivt till landskapet och
helhetsintrycket. En sammanhållen gestaltning ska eftersträvas där alla delar
samverkar till en helhet.
Ny bebyggelse ska utgå från tomtens och omgivningens förutsättningar och huset
ska placeras så att det blir en del av landskapet. De värdefulla utblickarna mot
landskapet ska inte störas.
Hänsyn ska tas till de naturliga nivåskillnaderna, ju mindre markarbeten som
görs desto bättre kommer byggnaden att passa in i landskapet. Även befintlig
vegetation kan vara bra att ha som utgångspunkt för den nya byggnaden.
En lokal anknytning till platsen ska skapas genom medvetna form-, färg- och
materialval. Omgivande husvolymers storlek, höjd- och djupverkan ska studeras
och samspela med den tillkommande bebyggelsen.

Gällande förhållanden
Fastighetens area är 4908 kvm, är lokaliserad inom sammanhållen bebyggelse.
Fastighetsbildningen skedde år 1967.
I översiktsplanen för Ekerö kommun anges att bebyggelse bör ske i eller i anslutning till
befintliga bygrupper. Ny bebyggelse ska inordnas i den struktur som finns i området.
Bebyggelsens placering och utformning ska bidra till en sammanhållen karaktär. Ny
bebyggelse ska inte tillåtas inom orörda skogsområden eller ute på öppen åkermark.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.
I 2 kap 1 § PBL framgår att vid prövning av denna lag ska hänsyn tas både till allmänna
och enskilda intressen.
I 2 kap 2 § anges att prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap
och 4 kap miljöbalken (MB) ska tillämpas.
I 2 kap 3 § PBL anges bland annat att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande
utformning av bebyggelse och grönområden, samt en långsiktigt god hushållning med
mark.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska, vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Remiss
Miljönämnden har i beslut, daterat den 12 april 2017 2017, § D 170, angett att man inte
har något att invända mot att förhandsbesked ges för nybyggnad av ett enbostadshus på
fastigheten. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att gemensam förstärkt
infiltrationsanläggning för BDT-avlopp går att utföra vid den sydöstra delen av det som
idag utgör Väntholmen 4:125.
Ärendet har tidigare behandlats av miljönämnden som i detta fall ansåg att man kan
acceptera ett nytt enbostadshus i K"-område under förutsättning att enskilt avlopp kan
anordnas. Inom området accepterar miljönämnden vattentoalett till sluten tank under
förutsättning att BDT-avlopp kan ordnas.
Grannar har beretts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 § PBL, inget yttrande har
inkommit.
__________
Expedieras till:
Göran Strandlund
BJÖRKVIKSVÄGEN 78
179 98 FÄRENTUNA
Bilaga: Hur man överklagar
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

19(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Underrättelse:
Väntholmen 4:76, 4:9
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

20(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 137

BYGG.2017.79

216

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ölsta 3:29
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ge förhandsbeskedet att ett enbostadshus kan tillåtas på
den avsedda platsen, i enlighet med 9 kap 17 och 20 §§ samt 2 kap 2-6 §§ plan- och
bygglagen (PBL).
Enbostadshuset skall anpassas till landskap, terräng och övrig bebyggelse i området.
Storlek, utformning och placering av enbostadshusen prövas i bygglovet.
Skälen till byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under
stadsarkitektkontorets bedömning.
Upplysning
Utformning och placering av enbostadshuset är viktigt, det är möjligt att ta kontakt
med bygghandläggare på stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.
I bygglovet får avstånd mellan det tillkommande bostadshuset och häthållningen
studeras, se ungefärlig skiss som hör till beslutet.
I bygglovansökan ska bifogas en situationsplan, baserad på en nybyggnadskarta som
kan beställas på stadsarkitektkontoret. Om fastighetsreglering ska ske förordas att
den är avklarad innan nybyggnadskarta upprättas.
Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Byggnadsåtgärder får inte påbörjas innan bygglov beviljats och startbesked
meddelats.
Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslut är
förhandsbeskedet förfallet.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 2 februari 2017 och var komplett den 12 maj 2017.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett enbostadshus.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret anser att det är lämpligt att uppföra ett enbostadshus på platsen.
Föreslagen placering är lämplig mot bakgrund av att den underordnar sig befintlig
bystruktur och att bebyggelsen lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan
samhällsservice, enligt 2 kap 2-6 §§ PBL.
Föreslagen lokalisering bedöms ha stöd i översiktsplanen.
Åtgärden bedöms inte påverka riksintressena respektive de särskilda bestämmelserna
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet.
Kontoret anser att utformningen av bostadshuset är av största vikt framförallt med
hänsyn till omgivande bebyggelse, terräng och naturförutsättningar.
Beträffande miljönämndens yttrande så bedömer stadsarkitektkontoret att det är
möjligt att åstadkomma två tomtplatser och ändå kunna klara miljönämndens riktlinjer
som anger att skyddsavstånd mellan hage och bostadshus ska vara 50 meter och mellan
hage och tomtplats, 30 meter.
I kulturmiljöprogrammet för Ekerö kommun anges bland annat följande punkter som
är viktiga när man bygger nytt på landsbygden.
·
·

Det är viktigt att anpassning sker efter platsens befintliga förutsättningar. Det
handlar såväl om att välja lämplig skala och gestaltning som att vara noggrann
med markberedningen.
Den befintliga bebyggelsen på platsen ska värnas, såväl bostads- som
komplementbyggnader, och det ska beaktas hur den befintliga bebyggelsen kan
förstärka och bidra till en skiftande och spännande boendemiljö. Även rummet
mellan husen är viktig och påverkar områdets helhetsintryck.

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

22(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
·
·
·
·

En väl genomtänkt gestaltning bidrar ofta positivt till landskapet och
helhetsintrycket. En sammanhållen gestaltning ska eftersträvas där alla delar
samverkar till en helhet.
Ny bebyggelse ska utgå från tomtens och omgivningens förutsättningar och huset
ska placeras så att det blir en del av landskapet. De värdefulla utblickarna mot
landskapet ska inte störas.
Hänsyn ska tas till de naturliga nivåskillnaderna, ju mindre markarbeten som
görs desto bättre kommer byggnaden att passa in i landskapet. Även befintlig
vegetation kan vara bra att ha som utgångspunkt för den nya byggnaden.
En lokal anknytning till platsen ska skapas genom medvetna form-, färg- och
materialval. Omgivande husvolymers storlek, höjd- och djupverkan ska studeras
och samspela med den tillkommande bebyggelsen.

Gällande förhållanden
Fastighetens area är 7688 kvm, är lokaliserad inom sammanhållen bebyggelse.
I översiktsplanen för Ekerö kommun anges att bebyggelse bör ske i eller i anslutning till
befintliga bygrupper. Ny bebyggelse ska inordnas i den struktur som finns i området.
Bebyggelsens placering och utformning ska bidra till en sammanhållen karaktär. Ny
bebyggelse ska inte tillåtas inom orörda skogsområden eller ute på öppen åkermark.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.
I 2 kap 1 § PBL framgår att vid prövning av denna lag ska hänsyn tas både till allmänna
och enskilda intressen.
I 2 kap 2 § anges att prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

23(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap och 4 kap
miljöbalken (MB) ska tillämpas.
I 2 kap 3 § PBL anges bland annat att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande
utformning av bebyggelse och grönområden, samt en långsiktigt god hushållning med
mark.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska, vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Remiss
Miljönämnden har i beslut, daterat den 12 maj 2017, § D 206, angett att man inte har
något att invända mot att förhandsbesked ges för nybyggnad av ett enbostadshus på
fastigheten. Detta under förutsättning att bostadshus och tomtplats kan ordnas i
enlighet med miljönämndens riktlinjer vad gäller skyddsavstånd till hästhållning.
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer, med stöd av geologkonsult, att bostadshuset
kan anslutas till en infiltrationsanläggning för avlopp inom tomtplats. Angränsande till
Ölsta 3:29 ligger ett skogsparti som är inhägnat som hage för hästverksamheten på
fastigheten Ölsta 10:1. Fastigheten Ölsta 3:29 har en yta på ca 8000 kvm. Miljökontoret
bedömer därför att det finns möjlighet att avstycka en fastighet där bostadshus och
tomtplats kan anläggas i enlighet med nämndens riktlinjer. Enligt riktlinjerna ska
skyddsavstånden mellan hage och bostadshus vara 50 meter och mellan hage och
tomtplats 30 meter.
Grannar har beretts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 § PBL, inget yttrande har
inkommit.
__________
Expedieras till:
Maths Alvarö
LENNARTSNÄSVÄGEN 9
179 98 FÄRENTUNA
Bilaga: Hur man överklagar
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

24(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________

Underrättelse:
Ölsta 5:10, 3:48, 10:1, 5:28, 5:30, 3:30, 3:5, 3:6, 3:8, 3:10, 3:14, 3:16, 3:18, 3:48, 3:54,
7:1, 13:1, 14:1 och 19:1
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

25(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 138

BYGG.2017.410

216

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten ÖLSTA
3:6,
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för utredning i positiv anda.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom och var komplett den 10 maj 2017.
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus.
Gällande förhållanden
Fastigheten Ölsta 3:6 har en area på 7800 kvm.
Fastigheten består av ett sammanhängande, obebyggt skogsparti. Mot Ölstavägen är
fastigheten skarpt sluttande.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas även av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
I 2 kap 1 § PBL framgår att vid prövning av denna lag ska hänsyn tas både till allmänna
och enskilda intressen.
I 2 kap 2 § anges att prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap och 4 kap MB ska tillämpas.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

26(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
I 2 kap 3 § PBL anges bland annat att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande
utformning av bebyggelse och grönområden, samt en långsiktigt god hushållning med
mark.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska, vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Stadsarkitektkontoret anser att det inte är lämpligt att uppföra två enbostadshus på
platsen. De föreslagna enbostadshusen är placerade i ett obebyggt skogsparti där delar
av de föreslagna tomtplatserna består av skarpt sluttande terräng ned mot Ölstavägen.
Uppförande av två enbostadshus skulle innebära stora ingrepp i naturmiljön. Kontoret
bedömer även att det skulle innebära stora svårigheter att få ihop samspelet mellan till
exempel markutfyllnader, tillgänglighet, möjlighet till lämpliga uteplatser i anslutning
till byggnaderna, tillfartsväg och lämplighet för sitt ändamål.
Uppförande av två enbostadshus på platsen skulle komma att innebära stora ingrepp i
landskapet, på landskapsbilden och naturmiljön på platsen, och därmed påverka
områdets natur- och kulturvärden.
Att tillåta två nya enbostadshus på föreslagen plats bedöms inte vara förenligt med krav
på lämplig markanvändning och god hushållning med marken. Skogsmarken är viktigt
att bevara bland annat ur natur- och kulturvårdssynpunkt.
I översiktsplanen anges bland annat att vid prövning av ny bebyggelse utanför
planlagda områden ska hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden och till
landskapsbilden. Det är särskilt viktigt att det öppna landskapet bibehålls kring och
mellan bebyggelsegrupperna. Bebyggelse bör ske i eller i anslutning till befintliga
bygrupper.
Ny bebyggelse ska inordnas i den struktur som finns i området. Enstaka nya
huvudbyggnader eller grupper av hus bör inte godtas inom obebyggda områden eller i
anslutning till enstaka byggnader.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Bebyggelsens placering och utformning ska bidra till en sammanhållande karaktär. Ny
bebyggelse ska inte tillåtas inom orörda skogsområden eller ute på öppen åkermark.
Kontoret bedömer att lokaliseringen strider mot kommunens avsikter enligt
översiktsplanen.
Det enskilda intresset att få uppföra den planerade byggnaden bör stå tillbaka för det
allmänna intresset att bevara fastigheten obebyggd främst med hänsyn till dess naturoch kulturvärden. Att förlägga två bostadshus på platsen skulle förändra
landskapsbilden på ett negativt sätt.
__________
Expedieras till:
Moa Eriksson
Ynglingagatan 17
113 47 STOCKHOLM
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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BN § 139

BYGG.2017.434

216

Strandskyddsdispens i ärende om förhandsbesked för nybyggnad av tre
enbostadshus på fastigheten Väntholmen 4:154
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte medge dispens från strandskyddsreglerna, för
nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Väntholmen 4:154, i enlighet med 7 kap
15 § pkt. 1 miljöbalken (MB), då särskilda skäl enligt 7 kap 18c § MB inte finns.
Byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under stadsarkitektkontorets
bedömning.
Upplysning
Avgift uttas för beslut om att inte medge strandskyddsdispens.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att det inte finns några särskilda skäl att medge
strandskyddsdispens. Kontoret anser också att syftet med strandskyddet påverkas både
avseende djur- och växtlivet och allmänhetens tillgång till strandområdet.
Kontoret bedömer inte att markområdet har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syfte då fastigheten är obebyggd natur/skogsmark.
Kontoret anser inte att den enskildes intresse att bebygga fastigheten överväger det
allmänna intresset som strandskyddet ska skydda.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom och var komplett den 18 maj 2017.
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked för uppförande av tre
enbostadshus.
Gällande förhållanden
Fastighetens area är 384370 kvm.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Fastigheten är lokaliserad utanför sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten omfattas av strandskydd 300 meter.
Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2,
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
Som särskilda skäl enligt 7 kap 18c § Miljöbalken (MB) vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 7 kap 25 § MB framgår att vid prövningen ska hänsyn även tas till enskilda
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
bland annat skyddsbestämmelserna om strandskydd får därför inte gå längre än vad
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden,
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet är av
riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
Markområdet består av ett sammanhängande dels av ett obebyggt öppet naturområde
och dels av skog. Området har, med hänsyn till området natur- och kulturvärden stort
värde för det rörliga friluftslivet.
__________
Expedieras till:
DYBECK, FREDRIK
ÅSGÄRDEVÄGEN 107 LGH 1001
121 31 ENSKEDEDALEN
Bilaga: Hur man överklagar
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten
Väntholmen 4:154
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar ge förhandsbeskedet att inte tillåta att två enbostadshus
placeras på den avsedda marken, då ett bebyggande inte är lämpligt med hänsyn till
landskapsbilden, till kultur- och naturvärdena samt intresset av en god helhetsverkan i
enlighet med 2 kap 6 § plan- och bygglagen (PBL). Markområdet har betydelse från
allmän synpunkt i enlighet med 2 kap 1 §.
Nämnden beslutar vidare att lokaliseringen inte är lämplig mot bakgrund av 2 kap 2 §
PBL då området inte skulle komma att användas för det eller de ändamål som området
är mest lämpat för. Inte heller skulle uppförandet av två enbostadshus på platsen främja
en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelsen i
enlighet med 2 kap 3 § PBL.
Nämnden anser inte heller att åtgärden är lämplig mot bakgrund av
hushållningsbestämmelserna i 3 kap och 4 kap miljöbalken, bland annat då åtgärden
ska vidtas på brukningsvärd jordbruksmark. (MB).
Vidare anser inte nämnden att den nya bebyggelsen har stöd i den översiktsplan som
antogs den 13 december 2005 vad avser lämplig lokalisering.
Skälen till byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under
stadsarkitektkontorets bedömning.
Upplysning
Avgift uttas för avslag av förhandsbesked. Förslaget har kommunicerats med sökanden.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom och var komplett den 15 maj 2017.
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Gällande förhållanden
Fastigheten Väntholmen 4:154 har en area på 384370 kvm.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas även av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
I 2 kap 1 § PBL framgår att vid prövning av denna lag ska hänsyn tas både till allmänna
och enskilda intressen.
I 2 kap 2 § anges att prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap och 4 kap MB ska tillämpas.
I 2 kap 3 § PBL anges bland annat att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande
utformning av bebyggelse och grönområden, samt en långsiktigt god hushållning med
mark.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska, vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Stadsarkitektkontoret anser att det inte är lämpligt att uppföra två enbostadshus på
platsen. De föreslagna enbostadshusen är placerade i det öppna landskapet.
Uppförande av två enbostadshus på platsen skulle komma att innebära stora ingrepp i
landskapet, på landskapsbilden och naturmiljön på platsen, och därmed påverka
områdets natur- och kulturvärden.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Att tillåta två nya enbostadshus på föreslagen plats bedöms inte vara förenligt med krav
på lämplig markanvändning och god hushållning med marken. Det öppna
åkerlandskapet är viktigt att bevara bland annat ur natur- och kulturvårdssynpunkt.
I översiktsplanen anges bland annat att vid prövning av ny bebyggelse utanför
planlagda områden ska hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden och till
landskapsbilden. Det är särskilt viktigt att det öppna landskapet bibehålls kring och
mellan bebyggelsegrupperna. Bebyggelse bör ske i eller i anslutning till befintliga
bygrupper.
Ny bebyggelse ska inordnas i den struktur som finns i området. Enstaka nya
huvudbyggnader eller grupper av hus bör inte godtas inom obebyggda områden eller i
anslutning till enstaka byggnader. Bebyggelsens placering och utformning ska bidra till
en sammanhållande karaktär. Ny bebyggelse ska inte tillåtas inom orörda
skogsområden eller ute på öppen åkermark.
Kontoret bedömer att lokaliseringen strider mot kommunens avsikter enligt
översiktsplanen.
Det enskilda intresset att få uppföra den planerade byggnaden bör stå tillbaka för det
allmänna intresset att bevara fastigheten obebyggd främst med hänsyn till dess naturoch kulturvärden. Att förlägga två bostadshus på platsen skulle förändra
landskapsbilden på ett negativt sätt.
__________
Expedieras till:
DYBECK, FREDRIK
ÅSGÄRDEVÄGEN 107 LGH 1001
121 31 ENSKEDEDALEN
Bilaga: Hur man överklagar
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten MÄLBY
3:69, Gladhamnsvägen 50
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ge förhandsbeskedet att ett enbostadshus kan tillåtas på
den avsedda platsen, i enlighet med 9 kap 17 och 20 §§ samt 2 kap 2-6 §§ plan- och
bygglagen (PBL).
Enbostadshuset skall anpassas till landskap och terräng. Storlek, utformning och
placering av enbostadshusen prövas i bygglovet.
Skälen till byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under
stadsarkitektkontorets bedömning.
Upplysning
Utformning och exakt placering av enbostadshuset är viktigt, det är möjligt att ta
kontakt med bygghandläggare på stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar
upprättas.
I bygglovansökan ska bifogas en situationsplan, baserad på en nybyggnadskarta som
kan beställas på stadsarkitektkontoret.
Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Byggnadsåtgärder får inte påbörjas innan bygglov beviljats och startbesked
meddelats.
Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslut är
förhandsbeskedet förfallet.
Om byggnation blir aktuell ska ansökan om tillstånd att anordna enskild
avloppsanläggning inlämnas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Innan ansökan
inlämnas bör kontoret kontaktas för samråd.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 5 juli 2016 och var komplett den 16 maj 2017.
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett enbostadshus.
Byggnadsnämnden beslutade den 21 september 2016, BN § 177, att medge dispens för
ett enbostadshus (ersättning av befintligt fritidshus) på 86 kvm i ett plan med loft.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret anser att det är lämpligt att uppföra ett enbostadshus på platsen. Bostadshuset
ersätter befintligt bostadshus/fritidshus.
Föreslagen placering är lämplig mot bakgrund av att den underordnar sig befintlig
bystruktur och att bebyggelsen lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan
samhällsservice, enligt 2 kap 2-6 §§ PBL.
Miljö- och hälsoskyddskontorets har diskuterat lämplig avloppslösning med sökanden.
Antingen vattentoalett, sluten tank, slamavskiljare och BDT-anläggning. Eller
installation av eltoalett, slamavskiljare och BDT-anläggning. Ska vattentoalett
installeras krävs dock ombyggnation av tillfartsvägen för att möjliggöra slamtömning.
Stadsarkitektkontoret har bedömt att en utökning av vändplanen och en breddning av
vägen, från 2 meter till 3,5 meter, och även ett fritt utrymme på 4,6 meter uppåt, kräver
strandskyddsdispens. Breddning av vägen, som är några hundra meter lång, skulle
innebära att ett stort antal träd och stenar (troligtvis genom sprängning), skulle behöva
tas bort. Kontoret är mycket tveksamma till att dispensen skulle kunna medges då det
skulle innebära stor påverkan på växt- och djurliv. I diskussioner med sökanden så
anger han att han accepterar BDT-lösning, slamtömning och eltoalett.
Föreslagen lokalisering bedöms ha stöd i översiktsplanen.
Åtgärden bedöms inte påverka riksintressena respektive de särskilda bestämmelserna
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet.
Kontoret anser att utformningen av bostadshuset är av största vikt framförallt med
hänsyn till terräng och naturförutsättningar.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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I kulturmiljöprogrammet för Ekerö kommun anges bland annat följande punkter som
är viktiga när man bygger nytt på landsbygden.
·
·
·
·
·

Det är viktigt att anpassning sker efter platsens befintliga förutsättningar. Det
handlar såväl om att välja lämplig skala och gestaltning som att vara noggrann
med markberedningen.
En väl genomtänkt gestaltning bidrar ofta positivt till landskapet och
helhetsintrycket. En sammanhållen gestaltning ska eftersträvas där alla delar
samverkar till en helhet.
Ny bebyggelse ska utgå från tomtens och omgivningens förutsättningar och huset
ska placeras så att det blir en del av landskapet. De värdefulla utblickarna mot
landskapet ska inte störas.
Hänsyn ska tas till de naturliga nivåskillnaderna, ju mindre markarbeten som
görs desto bättre kommer byggnaden att passa in i landskapet. Även befintlig
vegetation kan vara bra att ha som utgångspunkt för den nya byggnaden.
En lokal anknytning till platsen ska skapas genom medvetna form-, färg- och
materialval.

Angående de grannsynpunkter som har inkommit beträffande vägen så är detta en sak
mellan fastighetsägarna till de båda fastigheterna Mälby 3:16 och 3:69.
Gällande förhållanden
Fastighetens area är 11 350 kvm, är lokaliserad utanför sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus/fritidshus på 62 kvm, en pergola, två
uthusbyggnader och en brygga.
I översiktsplanen för Ekerö kommun anges att bebyggelse bör ske i eller i anslutning till
befintliga bygrupper. Ny bebyggelse ska inordnas i den struktur som finns i området.
Bebyggelsens placering och utformning ska bidra till en sammanhållen karaktär. Ny
bebyggelse ska inte tillåtas inom orörda skogsområden eller ute på öppen åkermark.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets
intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp
i miljön.
I 2 kap 1 § PBL framgår att vid prövning av denna lag ska hänsyn tas både till allmänna
och enskilda intressen.
I 2 kap 2 § anges att prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap och 4 kap miljöbalken (MB) ska
tillämpas.
I 2 kap 3 § PBL anges bland annat att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande
utformning av bebyggelse och grönområden, samt en långsiktigt god hushållning med
mark.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska, vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Remiss
Miljönämnden har konstaterat att avloppsfrågan kan lösas och har inget att invända
mot förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Miljö- och hälsoskyddskontorets anger i beslutet att sökanden i första hand har framfört
önskemål om att leda avlopp från vattentoalett till sluten tank medan avlopp från dusch,
disk och tvätt leds till slamavskiljare BDT-anläggning. I andra hand vill sökanden
installera eltoalett och leda avlopp från dusch, disk och tvätt till slamavskiljare och
BDT-anläggning. Om eltoalett väljs vill sökanden själv ombesörja slamtömning. På
fastigheten finns idag godkänd avloppsanläggning för fritidshus, 1990-09-14, § D 154
där fastighetsägaren själv sköter slamtömning.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Miljö- och hälsoskyddskontoret konstaterar att avloppsfrågan kan lösas för planerat
enbostadshus. Ska vattentoalett installeras krävs dock ombyggnation av tillfartsvägen
för att möjliggöra slamtömning. I samband med ansökan om tillstånd för enskild
avloppsanläggning måste ytterligare utredningar utföras för fastställa lämplig
reningsteknik.
Grannar har beretts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 § PBL, ett yttrande från
fastighetsägarna till Mälby 3:16 har inkommit. De anger att de inte, i grunden, har
något emot att ett enbostadshus uppförs. De undrar hur transporter ska ordnas när den
gamla byggnaden ska tas bort och då nytt byggmaterial ska fram. Vägen till Mälby 3:69
går över deras fastighet med servitut. Vägen har delvis varit raserad sedan länge.
Frågan är om den håller för ett större antal tunga transporter. Fastighetsägarna skulle,
senast innan start av bygget, vilja ha ett samtal beträffande ersättningsfrågan vid slitage
och annan skada.
Sökanden anger att han har varit i kommunikation med fastighetsägarna till Mälby
3:16. Han anger att han är medveten om att den lilla skogsvägen är känslig. Han anger
att han kommer underhålla vägen samt att behandla den eller återställa eventuell skada
från transporter på vägen under nybygge.
__________
Expedieras till:
Fredrik Ejemo & Leah Sturgis
Sollentunavägen 146
191 48 Sollentuna
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Mälby 3:16
Bilaga: Hur man överklagar
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

39(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 142

BYGG.2017.297

229

Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
SJÖÄNGEN 1:23
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte medge dispens från strandskyddsreglerna, för
nybyggnad av ett enbostadshus på 150 kvm i 1 ½ plan, på fastigheten Sjöängen 1:23, i
enlighet med 7 kap 15 § pkt. 1 miljöbalken (MB), då särskilda skäl enligt 7 kap 18c § MB
inte finns.
Byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under stadsarkitektkontorets
bedömning.
Upplysning
Avgift uttas för beslut om att inte medge strandskyddsdispens.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att det inte finns några särskilda skäl att medge
strandskyddsdispens. Kontoret anser också att syftet med strandskyddet påverkas både
avseende djur- och växtlivet och allmänhetens tillgång till strandområdet.
Kontoret bedömer inte att fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syfte då fastigheten är obebyggd natur/skogsmark.
Kontoret anser inte heller att båtförvaringen på Sjöängen 1:50 innebär att aktuell
fastighet är väl avskild från området närmast strandlinjen. Avskiljande exploateringar
ska vara sådant som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen
till stranden. Kontoret bedömer att det är möjligt att komma ner till stranden,
båtförvaringen är inte inhägnad och båtarna är endast upplagda på vinterhalvåret.
Kontoret anser inte att den enskildes intresse att bebygga fastigheten överväger det
allmänna intresset som strandskyddet ska skydda.

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

40(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom och var komplett den 6 april 2017.
Ansökan avser enbart strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus på 150
kvm i 1 ½ plan. Ansökan om dispens har samtidigt lämnats in för fastigheterna
Sjöängen 1:28 och 1:29.
Sökanden anger att särskilda skäl för strandskyddsdispens kan anses föreligga enligt 7
kap 18 c punkt 1 och 2 MB.
Sökanden anger att fastigheten redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att ansökt
åtgärd saknar betydelse för strandskyddets syften som avses i 7 kap 18 c 1 p. MB. Vidare
anges att fastigheten är väl avskild från området närmast strandlinjen, enligt p 2 i
samma bestämmelse. Genom att området närmast strandlinjen har tagits i anspråk för
båtförvaring, skulle uppförande av ett hus på fastigheten inte påverka strandskyddets
syften. Detta i och med att fastigheterna ligger intill befintlig bebyggelse, bakom den
stora båtförvaringsplatsen, gör den avskild från området närmast strandlinjen.
Vidare anger sökande att uppförande av ett enbostadshus skulle inte påverka den
allemansrättsliga tillgängligheten till stranden. I och med att båtförvaringen i stort sett
helt avskärmar fastigheterna från strandområdet, skulle uppförande av ett enbostadshus inte innebära negativa konsekvenser för växt- och djurlivet längs stranden.
Han vill även framhålla en intresseavvägning enligt 7 kap 25 § MB måste göras vid
prövning av frågor avseende dispens från strandskyddet, där strandskyddets tyngd i det
aktuella fallet vägs mot de intressen som sökanden har av att dispensen beviljas samt
övriga omständigheter.
Gällande förhållanden
Fastighetens area är 2075 kvm. Fastigheten är lokaliserad utanför sammanhållen
bebyggelse.
Fastigheten avstyckades 1934 tillsammans med övriga fastigheter i området Sjöängen.
Någon lämplighetsbedömning beträffande ny bebyggelse är inte gjord.
Fastigheten omfattas av strandskydd 300 meter, vilket är hela fastigheten.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

41(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2,
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
Som särskilda skäl enligt 7 kap 18c § Miljöbalken (MB) vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 7 kap 25 § MB framgår att vid prövningen ska hänsyn även tas till enskilda
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
bland annat skyddsbestämmelserna om strandskydd får därför inte gå längre än vad
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser
enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och strandområden, med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet är av
riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

42(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljön i enlighet med 3 kap 6 § MB.
Riksintresset innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön.
Markområdet består av ett sammanhängande obebyggt skogs- och naturområde.
Området har, med hänsyn till området natur- och kulturvärden stort värde för det
rörliga friluftslivet. Fastigheten avstyckades 1934 tillsammans med övriga fastigheter i
Sjöängen. Det finns ingen avstyckningsplan för området.
Expedieras till:
Thomas Miller
Svarvargatan 12
112 49 Stockholm
Bilaga: Hur man överklagar
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

43(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 143

BYGG.2017.298

229

Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
SJÖÄNGEN 1:28
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte medge dispens från strandskyddsreglerna, för
nybyggnad av ett enbostadshus på 150 kvm i 1 ½ plan, på fastigheten Sjöängen 1:28, i
enlighet med 7 kap 15 § pkt. 1 miljöbalken (MB), då särskilda skäl enligt 7 kap 18c § MB
inte finns.
Byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under stadsarkitektkontorets
bedömning.
Upplysning
Avgift uttas för beslut om att inte medge strandskyddsdispens.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att det inte finns några särskilda skäl att medge
strandskyddsdispens. Kontoret anser också att syftet med strandskyddet påverkas både
avseende djur- och växtlivet och allmänhetens tillgång till strandområdet.
Kontoret bedömer inte att fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syfte då fastigheten är obebyggd natur/skogsmark.
Kontoret anser inte heller att båtförvaringen på Sjöängen 1:50 innebär att aktuell
fastighet är väl avskild från området närmast strandlinjen. Avskiljande exploateringar
ska vara sådant som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen
till stranden. Kontoret bedömer att det är möjligt att komma ner till stranden,
båtförvaringen är inte inhägnad och båtarna är endast upplagda på vinterhalvåret.
Kontoret anser inte att den enskildes intresse att bebygga fastigheten överväger det
allmänna intresset som strandskyddet ska skydda.

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

44(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom och var komplett den 6 april 2017.
Ansökan avser enbart strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus på 150
kvm i 1 ½ plan. Ansökan om dispens har samtidigt lämnats in för fastigheterna
Sjöängen 1:23 och 1:29.
Sökanden anger att särskilda skäl för strandskyddsdispens kan anses föreligga enligt 7
kap 18 c punkt 1 och 2 MB.
Sökanden anger att fastigheten redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att ansökt
åtgärd saknar betydelse för strandskyddets syften som avses i 7 kap 18 c 1 p. MB. Vidare
anges att fastigheten är väl avskild från området närmast strandlinjen, enligt p 2 i
samma bestämmelse. Genom att området närmast strandlinjen har tagits i anspråk för
båtförvaring, skulle uppförande av ett hus på fastigheten inte påverka strandskyddets
syften. Detta i och med att fastigheterna ligger intill befintlig bebyggelse, bakom den
stora båtförvaringsplatsen, gör den avskild från området närmast strandlinjen.
Vidare anger sökande att uppförande av ett enbostadshus skulle inte påverka den
allemansrättsliga tillgängligheten till stranden. I och med att båtförvaringen i stort sett
helt avskärmar fastigheterna från strandområdet, skulle uppförande av ett enbostadhus
inte innebära negativa konsekvenser för växt- och djurlivet längs stranden.
Han vill även framhålla en intresseavvägning enligt 7 kap 25 § MB måste göras vid
prövning av frågor avseende dispens från strandskyddet, där strandskyddets tyngd i det
aktuella fallet vägs mot de intressen som sökanden har av att dispensen beviljas samt
övriga omständigheter.
Gällande förhållanden
Fastighetens area är 2688 kvm. Fastigheten är lokaliserad utanför sammanhållen
bebyggelse.
Fastigheten avstyckades 1934 tillsammans med övriga fastigheter i området Sjöängen.
Någon lämplighetsbedömning beträffande ny bebyggelse är inte gjord.
Fastigheten omfattas av strandskydd 300 meter, vilket är hela fastigheten.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

45(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2,
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
Som särskilda skäl enligt 7 kap 18c § Miljöbalken (MB) vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 7 kap 25 § MB framgår att vid prövningen ska hänsyn även tas till enskilda
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
bland annat skyddsbestämmelserna om strandskydd får därför inte gå längre än vad
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

46(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljön i enlighet med 3 kap 6 § MB.
Riksintresset innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön.
Markområdet består av ett sammanhängande obebyggt skogs- och naturområde.
Området har, med hänsyn till området natur- och kulturvärden stort värde för det
rörliga friluftslivet. Fastigheten avstyckades 1934 tillsammans med övriga fastigheter i
Sjöängen. Det finns ingen avstyckningsplan för området.
Expedieras till:
Thomas Miller
Svarvargatan 12
112 49 Stockholm
Bilaga: Hur man överklagar
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

47(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 144

BYGG.2017.299

229

Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
SJÖÄNGEN 1:29
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte medge dispens från strandskyddsreglerna, för
nybyggnad av ett enbostadshus på 150 kvm i 1 ½ plan, på fastigheten Sjöängen 1:29, i
enlighet med 7 kap 15 § pkt. 1 miljöbalken (MB), då särskilda skäl enligt 7 kap 18c § MB
inte finns.
Byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under stadsarkitektkontorets
bedömning.
Upplysning
Avgift uttas för beslut om att inte medge strandskyddsdispens.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att det inte finns några särskilda skäl att medge
strandskyddsdispens. Kontoret anser också att syftet med strandskyddet påverkas både
avseende djur- och växtlivet och allmänhetens tillgång till strandområdet.
Kontoret bedömer inte att fastigheten har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syfte då fastigheten är obebyggd natur/skogsmark.
Kontoret anser inte heller att båtförvaringen på Sjöängen 1:50 innebär att aktuell
fastighet är väl avskild från området närmast strandlinjen. Avskiljande exploateringar
ska vara sådant som tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen
till stranden. Kontoret bedömer att det är möjligt att komma ner till stranden,
båtförvaringen är inte inhägnad och båtarna är endast upplagda på vinterhalvåret.
Kontoret anser inte att den enskildes intresse att bebygga fastigheten överväger det
allmänna intresset som strandskyddet ska skydda.

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

48(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom och var komplett den 6 april 2017.
Ansökan avser enbart strandskyddsdispens för uppförande av ett enbostadshus på 150
kvm i 1 ½ plan. Ansökan om dispens har samtidigt lämnats in för fastigheterna
Sjöängen 1:23 och 1:28.
Sökanden anger att särskilda skäl för strandskyddsdispens kan anses föreligga enligt 7
kap 18 c punkt 1 och 2 MB.
Sökanden anger att fastigheten redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att ansökt
åtgärd saknar betydelse för strandskyddets syften som avses i 7 kap 18 c 1 p. MB. Vidare
anges att fastigheten är väl avskild från området närmast strandlinjen, enligt p 2 i
samma bestämmelse. Genom att området närmast strandlinjen har tagits i anspråk för
båtförvaring, skulle uppförande av ett hus på fastigheten inte påverka strandskyddets
syften. Detta i och med att fastigheterna ligger intill befintlig bebyggelse, bakom den
stora båtförvaringsplatsen, gör den avskild från området närmast strandlinjen.
Vidare anger sökande att uppförande av ett enbostadshus skulle inte påverka den
allemansrättsliga tillgängligheten till stranden. I och med att båtförvaringen i stort sett
helt avskärmar fastigheterna från strandområdet, skulle uppförande av ett enbostadhus
inte innebära negativa konsekvenser för växt- och djurlivet längs stranden.
Han vill även framhålla en intresseavvägning enligt 7 kap 25 § MB måste göras vid
prövning av frågor avseende dispens från strandskyddet, där strandskyddets tyngd i det
aktuella fallet vägs mot de intressen som sökanden har av att dispensen beviljas samt
övriga omständigheter.
Gällande förhållanden
Fastighetens area är 2756 kvm. Fastigheten är lokaliserad utanför sammanhållen
bebyggelse.
Fastigheten avstyckades 1934 tillsammans med övriga fastigheter i området Sjöängen.
Någon lämplighetsbedömning beträffande ny bebyggelse är inte gjord.
Fastigheten omfattas av strandskydd 300 meter, vilket är hela fastigheten.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

49(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2,
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
Som särskilda skäl enligt 7 kap 18c § Miljöbalken (MB) vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 7 kap 25 § MB framgår att vid prövningen ska hänsyn även tas till enskilda
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
bland annat skyddsbestämmelserna om strandskydd får därför inte gå längre än vad
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljön i enlighet med 3 kap 6 § MB.
Riksintresset innebär att området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön.
Markområdet består av ett sammanhängande obebyggt skogs- och naturområde.
Området har, med hänsyn till området natur- och kulturvärden stort värde för det
rörliga friluftslivet. Fastigheten avstyckades 1934 tillsammans med övriga fastigheter i
Sjöängen. Det finns ingen avstyckningsplan för området.
Expedieras till:
Thomas Miller
Svarvargatan 12
112 49 Stockholm
Bilaga: Hur man överklagar
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 145

BYGG.2017.115

234

Anmälan om installation av eldstad i efterhand på fastigheten SångaNibbla 2:33
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att lämna startbesked i efterhand för installation av
braskamin med hänvisning till 10 kap 23 § Plan- och bygglagen (PBL).
Byggnadsnämnden beslutar att för den olovligt utförda åtgärden påföra sökanden,
tillika tidigare fastighetsägare, Maria Mild, en byggsanktionsavgift om 4 480 kronor i
enlighet med 11 kap 51 § PBL. För beräkning av byggsanktionsavgift, se under
stadsarkitektkontorets bedömning (Beräkning av byggsanktionsavgift).
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att startbesked kan lämnas i efterhand för installation av braskamin.
Beräkning av byggsanktionsavgift
Enligt 9 kap 13 §, punkt 2 PBF ska en byggsanktionsavgift påföras om 0,1 pbb för att
påbörja en sådan åtgärd som kräver en anmälan enligt 6 kap 5 § PBF punkt 4 utan
erhållet startbesked.
Sanktionsavgiften har beräknats till 0,1 x 44.800 kr= 4.480 kronor.
Ärendebeskrivning
Anmälan om installation av braskamin inkom 2017-02-22.
Ett sotarintyg inkom samma datum, daterat 2017-01-13 (besiktningen utfördes
2017-01-02)
Sökanden har sålt fastigheten.
Upplysning
Sökanden uppmanas att snarast inlämna ansökan om slutbesked för åtgärden.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Avgift tas ut för utfärdande av startbesked enligt gällande taxa.
Gällande förhållanden
Enligt 11 kap 5 § PBL ska Byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet
av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon
inte har följt en bestämmelse i PBL.
Enligt 11 kap 20 § PBL får Byggnadsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller
byggnadsverk att inom viss tid vidta rättelse, och enligt 11 kap 37 § PBL får
föreläggandet förenas med vite.
Enligt 11 kap 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en
bestämmelse i 8-10 kap PBL. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
__________
Expedieras till:
Maria Mild
MÅRDAKLEVSVÄGEN 4
311 63 ÄLVSERED
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Thomas Shahin Shiravi Khozani
Skogsbrynsbacken 12
179 95 SVARTSJÖ
Bilaga: Hur man överklagar
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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___________________________________________________________
BN § 146

BYGG.2017.278

231

Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten
RASTA 68:1, Lönnviksvägen 50
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte bevilja bygglov för tillbyggnad av komplement.byggnad på fastigheten Rasta 68:1 i enlighet med 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL,
2010:900).
Byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under stadsarkitektkontorets
bedömning.
Upplysning
Avgift uttas för avslag av bygglov.
Stadsarkitektkontoret har kommunicerat förslag till beslut till sökanden inför
nämndens sammanträde.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Översiktsplanens riktlinjer
Enligt översiktsplanens kompletterande riktlinjer för bostäder utanför detaljplan ska
total byggnadsarea för en fastighet inte överstiga 250 kvm, varav fristående
komplementbyggnader inte bör vara större än 60 kvm.
För större etablerade tomtplatser som överstiger 5000 kvm kan under vissa
förutsättningar kompletterande bebyggelse och ekonomibyggnader i det enskilda fallet
omfatta upp till 10 % av tomtplatsens yta. Tomtplatser av denna storlek torde framför
allt vara lantbruk med ladugårdar, lador och andra verksamhetslokaler mm.
Bebyggelsens placering och utformning ska bidra till en sammanhållen karaktär
(översiktsplan, s. 116-117).
Den etablerade tomtplatsens storlek
Kontoret bedömer utifrån ortofoto från 2016 samt besök vid fastigheten 2017-04-26 att
den etablerade tomtplatsen inte överstiger 5000 kvm, trots fastighetens area på 5285
kvm.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Fastighetens östra del består av skog och är inte att betrakta som tomtplats i översiktsplanens mening. Det är därför inte möjligt att göra avsteg från översiktsplanens
kompletterande riktlinjer för bostäder utanför detaljplan, där det står att komplementbyggnader inte bör uppta större yta än 60 kvm.
Komplementbyggnaders storlek
Enligt situationsplanen framgår att tillbyggnaden kommer att uppgå till ca 43 kvm,
vilket sammantaget med befintlig komplementbyggnad om 20 kvm kommer innebära
en yta på 63 kvm. Därtill har fastigheten ett garage på 58 kvm och ett förråd på 18 kvm,
vilket innebär en total yta på 139 kvm, något som inte är att betrakta som förenligt med
översiktsplanens kompletterande riktlinjer för bostäder utanför detaljplan, där det står
att sammantagen komplementbebyggelse inte bör uppta större yta än 60 kvm. Således
bedöms den totala komplementbebyggelsen, inkluderat föreliggande förslag, medföra
en allt för överordnad storlek gentemot huvudbyggnaden som beräknas till ca 103 kvm.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-03-30 och var komplett för handläggning 2017-05-05 i samband
med att att en reviderad situationsplan och reviderad planritning inkom, och avser
tillbyggnad av komplementbyggnad på 43 kvm. Under handläggningen diskuterades
per telefon 2017-05-02 den etablerade tomtplatsens storlek i förhållande till
fastighetens totala area. Sökandens uppfattning om tomtplatsens storlek avviker från
kontorets, där sökanden menar att att hela fastigheten är att betrakta som tomtplats,
medan kontoret bedömer, efter överläggningar, att endast ca 3500 kvm kan betraktas
som etablerad tomtplats i enlighet med de riktlinjer som följer av översiktsplanen.
Gällande förhållanden
Aktuell fastighet är belägen utanför detaljplanerat område men inom samlad
bebyggelse. Fastighetsarea omfattar 5285 kvm. Huvudbyggnadens area är 103 kvm och
de befintliga komplementbyggnadernas areor är 58 kvm, 20 kvm samt 18 kvm, totalt ca
96 kvm för komplementbyggnaderna och sammanlagt 199 kvm för alla byggnader.
Fastighetsbildning skedde år 1930.
Den östra delen av fastigheten består av en hästhage med skog och är inte att betrakta
som tomtplats, enligt kontorets bedömning, och den västra delen bedöms
ianspråktagen som bebyggd tomtplats om ca 3500 kvm landareal.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
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178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Det bör noteras att i delegationsbeslut DB § 405 (BYGG.2010.309) framgår att
bedömningen att medge lov i detta ärende gjorts utifrån fastighetens yta på 5285 kvm
och inte den etablerade tomtplatsens storlek, vilket är en felaktig tolkning av
översiktsplanen. Detta påverkar dock inte bedömningen i detta ärende.
Remiss
Ärendet är inte skickat till grannar eller till remissinstanser, enligt PBL 9 kap 25 § 3
stycket.
__________
Expedieras till:
Ted Rickan
LÖNNVIKSVÄGEN 50
178 90 EKERÖ
Bilaga: Hur man överklagar
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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178 23 Ekerö
___________________________________________________________
BN § 147

BYGG.2016.907

231

Bygglov för uppsättande av plank på fastigheten EKERÖ-VÄSBY 43:239,
Ängskornsvägen 12
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte bevilja bygglov för uppförande av plank om 24
löpmeter på fastigheten Ekerö-Väsby 43:239 i enlighet med 9 kap 30 § plan- och
bygglagen (PBL), då föreslagen åtgärd innebär avvikelse mot gällande detaljplan som
inte kan anses som liten samt vara förenlig med detaljplanens syfte.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Enligt 6 kap 1 § plan- och byggförordningen (PBF) är plank bygglovspliktigt.
Kontoret bedömer utifrån gällande detaljplan samt planbestämmelser att ett plank om
24 löpmeter och en höjd om 1,9 meter som placerat i fastighetsgräns och på mark som
inte får bebyggas inte är en liten avvikelse eller förenlig med detaljplanens syfte.
Åtgärden bedöms även inte vara lämplig ur stads- och landskapsbilden med hänsyn till
2 kap 6 § PBL. Bygglov kan därmed inte beviljas i enlighet med 9 kap 30 § PBL.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2016-10-19 och var komplett för handläggning 2017-04-05, och avser
nybyggnation av plank om 24 löpmeter och en höjd om 1,9 meter i fastighetsgräns mot
allmän platsmark (gång -och cykelväg). Marken där planket avses placeras är även prick
markerat (mark som icke får bebyggas) i detaljplan fastställd 1968-02-22.
Vid tidigare kommunicering 2016-10-26 har kontoret rekommenderat att ett
bygglovsbefriat staket kan uppföras som är enligt riktlinjerna max 1,10 meter högt och
har mer än 25% genomsiktlighet och placeras 0,5 meter indraget på den egna
fastigheten. Kontoret informerade även att om ärendet behandlas av byggnadsnämnden
och utfallet blir ett negativt beslut debiteras ansökan med -70% av beräknad
bygglovstaxa.
Gällande förhållanden
Fastigheten är belägen inom område som omfattas av detaljplan som fastställdes 196802-22.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Fastighetens har en area om 902 kvm och är bebyggd med huvudbyggnad samt 2
stycken komplementbyggnader. Marken där planket avses placeras är prick markerat
(mark som icke får bebyggas) i detaljplan samt angränsar till allmän platsmark (gång och cykelväg).
Upplysning
Avgift uttas för avslag av bygglov.
Remiss
Ärendet är inte skickat till grannar i enlighet med 9 kap 25 §.
__________
Expedieras till:
Artan och Arminda Idrizaj
ÄNGSKORNSVÄGEN 12
178 35 EKERÖ
Bilaga: Hur man överklagar
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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___________________________________________________________
BN § 148

BYGG.2017.259

231

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten
NYCKELBY 4:38
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar med stöd 9 kap 31 § plan- och bygglagen (PBL) att
bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage/förråd) med en
byggnadsarea om 64 kvm på fastigheten Nyckelby 4:38.
Föreskrifter
Kontrollplan för byggnadsarbetena ska upprättas och inlämnas till byggnadsnämnden
för beslut i samband med startbesked.
Upplysning
I 9 kap 27 § PBL anges att byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och
förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom
tio veckor från det att ansökan kan anses vara komplett.
Byggnadsarbeten får ej påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. I
annat fall ska nämnden besluta om uttag sanktionsavgift.
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från laga kraft datum.
Tekniskt samråd skall hållas snarast möjligt före byggstart, byggnadsnämnden kallar till
mötet i samråd med byggherren.
Avgifter uttas för bygglov samt för startbesked med beslut om kontrollplan.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att komplementbyggnadens (garage/carport) utformning och
placering är lämplig och i enlighet med 2 kap 6 § resp 8 kap 1 § PBL. Kontoret bedömer
vidare att bygglov med stöd av 9 kap 31 § PBL ska beviljas.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-03-27 och var komplett för handläggning 2017-05-11.
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad (garage/förråd) med en
byggnadsarea om 64 kvm.
Kontoret bedömer också att överskridandet med 4 kvm av den i översiktsplanen
rekommenderade arean för komplementbyggnader kan godtas och att bygglov med
stöd av 9 kap 31 § PBL föreslås beviljas.
Gällande förhållanden
Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse med en areal om
3 858 kvm.
Total byggnadsarea för fastigheter utanför detaljplanelagt område, bör enligt gällande
riktlinjer i översiktsplanen inte överstiga 250 kvm, varav fristående
komplementbyggnader inte bör överstiga 60 kvm.
Remiss
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap 25 § PBL.
Inga synpunkter har inkommit.
__________
Expedieras till:
Krzysztof Osiowy
LYCKLIGA GATAN 40 C
178 90 EKERÖ
Bilaga: Hur man överklagar
För kännedom:
Nyckelby 3:1, 4:39
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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___________________________________________________________
BN § 149

BYGG.2013.400

228

Tillsyn enligt Miljöbalken (Anmälan om olovlig byggnation på annans mark
på fastigheten Träkvista 3:99), Träkvista 3:230
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken (MB) att förelägga
Anders Jernström, ägare till fastigheten Träkvista 3:230 att genomföra följande
åtgärder:
- Riva byggnad uppförd på fastigheten Träkvista 3:99, markerad i bilaga A, samt
återställa marken till ursprungligt skick. Marken ska återställas genom att buskar i
strandlinjen och plantering norr om byggnaden tas bort enligt till beslutet bifogad karta
(bilaga B).
Åtgärden ska vara utförd senast 2017-11-30.
Byggnadsnämnden beslutar vidare att förena beslutet om föreläggande med vite i
enlighet med 26 kap 14 § MB om den som uppfört byggnaden Anders Jernström (194011-09) underlåter att genomföra åtgärderna i detta beslut. Vitesbeloppet sätts till 50
000 kronor. Anders Jernström förpliktas vidare att betala ett vite om 5 000 kronor för
varje period om tre månader, räknat från 2017-06-01, som byggnaden finns kvar, i
enlighet med 2-4 §§ Lag (1985:206 om viten).
Stadsarkitektkontorets bedömning
Stadsarkitektkontoret kan konstatera att befintlig byggnad är uppförd 1987 i enlighet
med uppgifter från Anders Jernström, ägare till fastigheten till Träkvista 3:230.
Kontoret kan vidare konstatera att byggnaden är uppförd på mark som ägs av Ekerö
kommun och är betecknad som allmän plats, park, i gällande detaljplan, där
strandskydd råder.
Stadsarkitektkontoret bedömer att bygglov och dispens från strandskyddsbestämmelserna inte kan medges i efterhand. Motivet till bedömningen är att byggnaden har
en avhållande och privatiserande effekt. Området ska kunna nyttjas av allmänheten i
enlighet med detaljplanens intentioner om allmän plats, park. Vidare är byggnaden
placerad på mark som ej får bebyggas enligt detaljplanen.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Stadsarkitektkontorets samlade bedömning är således att byggnaden ska tas bort och
marken återställas dvs befintliga buskar utmed strandlinjen och planteringen norr om
byggnaden ska avlägsnas.
Kontoret bedömer vidare att Anders Jernström ägare till fastigheten Träkvista 3:230
ska föreläggas att ta bort byggnaden och återställa marken, då fastighetsägaren angett
att denne uppfört byggnaden, i enlighet med 26 kap 9 § MB.
Kontoret bedömer vidare att föreläggandet ska behäftas med ett vite i enlighet med 26
kap 14 § MB för att säkerställa att föreläggandet följs.
Vitesföreläggandet ska ställas till den eller de personer som är ägare av byggnaden trots
att denna är förlagd på annans fastighet. Bedömningen är att det utan tvivel är
fastighetsägaren Anders Jernström (1940-11-09) som äger materialet som byggnaden är
uppförd med. Den tidsfrist som anges i beslutet grundar sig på en skälighetsbedömning
för att hinna ta bort byggnaden och återställa marken innan vitesföreläggandet träder i
kraft.
Stadsarkitektkontoret bedömer att vitesbeloppet bör uppgå till 50 000 kronor med ett
löpande vite för varje tremånadersperiod som byggnaden står kvar på platsen om 5000
kronor i enlighet med 2-4 §§ Lag (1985:206) om viten. Vitesbeloppets storlek har
bestämts utifrån en bedömd kostnad att uppföra byggnaden med en dubblering av detta
bedömda belopp.
Ärendebeskrivning
En anonym anmälan inkom till stadsarkitektkontoret 2013-06-12. Anmälan avser att tre
fastigheter på Ängsviksvägen annekterat markområde mellan sina fastigheter och
strandlinjen. Vidare har dessa tre fastighetsägare uppfört byggnader i anslutning till
strandlinjen. Anmälan redogör för att passage mellan fastigheterna och strandlinjen
omöjliggjorts.
Anders Jernström ägare till fastigheten Träkvista 3:230 har 2016-03-23 inkommit med
en skriftlig redogörelse i ärendet. Anders Jernström anger i huvudsak att denne fick
tillstånd av kommunen att fylla upp landområdet mellan fastigheten och strandlinjen
1987 då marken var vattensjuk. I samband med uppfyllnaden revs en befintlig gammal
sjöbod.
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På samma plats uppfördes nuvarande byggnad. Fastighetsägaren anser att byggnaden
är i för bra skick för att rivas och önskar att få arrendera marken där byggnaden är
uppförd. Fastighetsägaren anger även att någon form av byggnad varit belägen på
platsen i 80-100 år och kan såldes anses som gammal hävd och landmärke.
Stadsarkitektkontoret har kommunicerat Anders Jernström ägare till fastigheten
Träkvista 3:230 förslag till beslut i ärendet. Fastighetsägaren har inkommit med en
skrivelse 2016-11-03 där denne vädjar till nämnden att ha förståelse för de argument
som framförts i skrivelse inkommen 2016-03-23.
Stadsarkitektkontoret kan inte se att dispens från strandskyddet lämnats för brygga
som är uppförd i anslutning till aktuell byggnad. Bryggan kommer att hanteras i ett
separat ärende.
Gällande förhållanden
Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-07, BN §252 med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken
(MB) att förelägga Anders Jernström, ägare till fastigheten Träkvista 3:230 att riva
byggnad uppförd på fastigheten Träkvista 3:99, markerad i bilaga A, samt återställa
marken till ursprungligt skick.
Anders Jernström överklagade beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade 201703-29 upphäva det överklagade beslutet. Det överklagade beslutet upphävdes mot
bakgrund av brister i föreläggandet avseende adressat samt tydlighet i den del som
avser "återställande av mark till ursprungligt skick"
Aktuell byggnad är placerad på fastigheten Träkvista 3:99 i anslutning till strandlinjen.
Anders Jernström ägare till fastigheten Träkvista 3:230 arrenderar sedan 2003-11-12
det vattenområde som upptas av brygga samt en båtplats. Arrendeavtalet är upprättat
mellan fastighetsägaren och Ekerö kommuns tekniska kontor. I arrendeavtalet § 9
anges att; upplåtelsen endast avser vattenområde. Arrendatorn ska vara medveten
om att markområdet som gränsar till arrendestället enligt detaljplan är park/
naturmark till vilken allmänheten ska ha fritt tillträde. Uppläggning av båt får inte
förekomma på sådan mark och att det är förbjudet att vidta åtgärd som hindrar det
fria tillträdet till marken.
Området där byggnaden är belägen omfattas av detaljplan fastställd 1954-10-15 med
tilläggsbestämmelser laga kraftvunna 2002-07-09.
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Enligt detaljplanen är marken där byggnaden är belägen betecknad som allmän plats,
park. Då detaljplanen anger parkmark gäller även strandskyddet i området i enlighet
med Länsstyrelsens beslut 1980-02-28 om byggnadsplaner som fastställts innan 1 juli
1975.
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken (MB) får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om de hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdats fritt.
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Enligt 26 kap 1 § MB skall Byggnadsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet,
kontrollera att miljöbalken efterlevs, samt vidta de åtgärder som behövs för att
åstadkomma rättelse.
Byggnadsnämnden skall enligt 26 kap 2 § MB anmäla överträdelser av bestämmelser i
balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.
Byggnadsnämnden får i beslut om förelägganden eller förbud förena ett sådant beslut
med vite i enlighet med 26 kap 14 § MB.
__________
Expedieras till:
ANDERS JERNSTRÖM
ÄNGSVIKSVÄGEN 8
178 37 EKERÖ
Bilaga: Hur man överklagar
__________
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BN § 150

BYGG.2017.276

231

Strandskyddsdispens inom ärende om bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnnad (växthus) på fastigheten KUNGSBERGA 7:14,
Ringnäsvägen 22
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt
7 kap 18 § miljöbalken (MB) för nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) om 37
kvm byggnadsarea (BYA) på fastigheten Kungsberga 7:14.
Särskilt skäl för dispensen är att komplementbyggnaden är redovisad inom en
tomtplats som redan har tagits ianspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften i enlighet med 7 kap 18c § pkt 1 Miljöbalken (MB).
Tomtplats redovisas på karta som hör till ärendet.
Skälen till byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under
stadsarkitektkontorets bedömning.
Upplysning
Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispenser inte har
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
Länsstyrelsens planenhet kan överpröva beslutet inom tre veckor från den dag då
kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen.
Avgift uttas för strandskyddsdispens.
I enlighet med kulturmiljölagen gäller följande: Om en fornlämning påträffas vid
grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla
förhållandet till länsstyrelsen.
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Stadsarkitektkontorets bedömning
Komplementbyggnaden är redovisad intill en befintlig huvudbyggnad inom en
etablerad tomtplats som idag inte bedöms tillgänglig för allmänheten. Kontoret
bedömer att den allemansrättsliga tillgängligheten därav inte påverkas därtill bedöms
åtgärderna inte innebära någon väsentlig påverkan för livsbetingelserna för djur och
växter. Särskilt skäl för dispensen är att komplementbyggnaden är redovisad inom en
tomtplats som redan har tagits ianspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften i enlighet med 7 kap 18c § pkt 1 Miljöbalken (MB).
Strandskyddsdispens kan därmed medges.
Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov inkom 2017-03-30 och avser bygglov för nybyggnad av
komplementbyggnad (växthus) om 37 kvm BYA. Ansökan har senare kompletterats
med en ansökan om strandskyddsdispens.
Gällande förhållanden
Fastighetsarea omfattar 7201 kvm landarea och är belägen inom sammanhållen
bebyggelse. I norra delen av fastigheten finns ett fornlämningsområde, ärendet har
varit på remiss till länsstyrelsen som inte hade någon erinran.
Fastigheten är belägen inom samlad bebyggelse. Delar av fastigheten omfattas av
strandskydd intill 100 m från strandlinje vid normalvattenstånd.
Enligt 7 kap 15 § MB får inom ett strandskyddsområde inte:
1.
nya byggnader uppföras,
2.
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3.
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4.
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
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Som särskilda skäl enligt 7 kap 18c § MB vid prövning av en fråga om upphävande av
eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävs
eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften,
1.
genom väg, järnväg bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
2.
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
3.
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
4.
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
5.
behövs tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Remiss
Ärendet har varit på remiss till länsstyrelse på grund av närhet till
fornlämningsområde. Länkstyrelsen inkom 2017-05-10 med ett yttrande och har ingen
erinran mot förslaget. Länsstyrelsen upplyser dock att om fornlämning likväl påträffas
under arbetets gång ska arbetet i enlighet med 2 kap 10 § i Kulturmiljölagen omedelbart
avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet hos Länsstyrelsen.
_______________
Expedieras till:
Henrik Forsberg
RINGNÄSVÄGEN 22
179 97 FÄRENTUNA
Bilaga: Hur man överklagar
Länsstyrelsens planenhet (stockholm@lansstyrelsen.se)
Bilagor:
Ortofoto med tomtplats
Situationsplan
Översiktskarta
__________
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BN § 151

BYGG.2015.911

228

Anmälan om olovliga markarbeten på fastigheten Stockby 1:15,
Klevbergsvägen 8A
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att för de olovligt vidtagna åtgärderna, omfattande
markuppfyllnader på en yta om 470 kvm, på fastigheten Stockby 1:15, påföra
fastighetsägaren Pablo Gorget Soto, enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen (PBL) en
byggsanktionsavgift om 22 176 (tjugotvåtusenetthundrasjuttiosex) kronor.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att vidtagna åtgärder, omfattande markuppfyllnader på fastigheten
Stockby 1:15 kräver marklov, i enlighet med 9 kap 11 § PBL. Kontoret uppskattar att den
areal på fastigheten där de olovliga markåtgärderna utförts upptar en areal om minst
470 kvm.
Kontoret uppskattar att de olovligt vidtagna åtgärderna upptar minst en areal om 470
kvm av fastigheten, se bilaga 1, samt att marknivån delvis höjts upptill minst en meter.
Kontoret gör en bedömning utifrån ortofoton, vyer från googlemaps samt från
besiktningar av fastigheten, 22 februari 2016 och 18 oktober 2016. Bilaga 1 redovisar
även, utöver sanktionsarean, area där markåtgärder inom och utom fastigheten
vidtagits.
Enligt Ekerö kommuns riktlinjer krävs det inte marklov vid fyllnad eller schaktning om
högst 50 cm, då åtgärden inte anses avsevärt ändra höjdläget. Dock med hänvisning till
mark- och miljööverdomstolens beslut, 2015-P 6518, bedömer kontoret att hela arealen,
där de olovliga åtgärderna vidtagits, ska omfattas av anmälan och inte bara de områden
som marknivån ändrats med mer än 50 cm.
Kontoret bedömer att de markuppfyllnader som vidtagits på fastigheten Stockby 1:15
medför störningar och betydande olägenheter för omgivningen, samt inte uppfyller de
krav om lämplighet med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur____________________________________________________________________________
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och kulturvärdena på platsen, således bedömer kontoret att marklov inte kan beviljas i
efterhand, med stöd av 9 kap 35 § PBL.
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret fick den 22 september 2015 in en anmälan om pågående
markarbeten på fastigheten Stockby 1:15.
Kontoret kunde konstatera under en besiktning, den 22 februari 2016, av aktuell
fastighet att olovliga markuppfyllnader utförts, samt att intilliggande dräneringsdike
fyllts igen. Kontoret bedömer att fastighetens marknivå delvis, en areal om 470 kvm,
höjts och upptill en meter från ursprunglig marknivå, se bifogad situationsplan.
Ärendet diskuterades vid byggnadsnämndens beredning den 6 april 2016.
Byggnadsnämnden ställde sig då positiva till möjligheten att bevilja marklov för
markåtgärder som inte förorsakar olägenheter, det vill säga för de delar av de utförda
uppfyllnaderna.
Fastighetsägare har getts möjlighet att redovisa lämpligare lösning och söka marklov i
efterhand för delar av markuppfyllnaderna.
Byggnadsnämnden beslutade, den 26 oktober 2016 BN § 216, att förelägga ägare till
fastigheten Stockby 1:15, att senast den 22 december 2016 ha åtgärdat de olovliga
markuppfyllnaderna som vidtagits på fastigheten genom att återställa marken till
ursprungliga nivåer.
Den 19 december angav Charlotta Nordman, Pablo Juan Sotos sambo, att de hade för
avsikt att inkomma med en ansökan om marklov för en annan utformning. Den 1
februari 2017 kommunicerade kontoret att ärendet kommer att beslutas om vid
byggnadsnämndens sammanträde 22 mars 2017 och kontoret bekräftade även att en
ansökan om marklov från fastighetsägaren inte har mottagits.
Kontoret har vid två olika tillfällen försökt, via delgivningsman, kommunicerat
fastighetsägaren, Pablo Gorget Soto, förslag till beslut inför byggnadsnämndens
sammanträde 22 mars 2017 samt inför byggnadsnämnden sammanträde 21 juni, och
fastighetsägaren gavs tillfälle att yttra sig över aktuellt beslut om byggsanktionsavgift.
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Svensk delgivningsservice meddelar hinder och delgivning av förslag till beslut har inte
skett.
Kontoret kommunicerade förslag till beslut den 18 maj 2017 genom förenklad
delgivning (22-26 §§ delgivningslagen).
Lagrum
Byggnadsnämnden ska enligt 11 kap 5 § PBL pröva behovet av att ingripa eller besluta
om påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har
följt bestämmelserna i denna lag.
Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Enligt 11 kap 51 § PBL om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap eller i
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16
kap 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk
eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 §
PBL.
Enligt 1 kap 7 § plan- och byggförordningen (PBF) avses sanktionsarea i denna
förordning den area som i fråga om en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden
avser.
Byggsanktionsavgift för att trots förbudet i 10 kap 3 § PBL påbörja en sådan markåtgärd
som kräver lov enligt 9 kap 11, 12 eller 13 § PBL innan byggnadsnämnden har gett ett
startbesked är 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per
kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en tomt, i enlighet
med 9 kap 17 § PBF.
Delgivningslag (2010:1932)
22 § Förenklad delgivning sker genom att handlingen som ska delges skickas till
delgivningsmottagaren och att det närmst följande arbetsdag skickas ett
kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.
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23 § Vid förenklad delgivning ska handlingen och kontrollmeddelandet skickas till
delgivningsmottagarens senast kända adress. Om delgivningsmottagarens senast kända
adress inte kan användas får handlingen och kontrollmeddelandet skickas till
delgivningsmottagarens folkbokföringsadress om en sådan adress finns och skiljer sig
från den som använts när handlingen skickades enligt första stycket.
24 § Förenklad delgivning får användas av en myndighet vid delgivning med den som är
part eller har liknande ställning i ett mål eller ärende, om denne har fått information av
myndigheten om att delgivningssättet kan komma att användas i målet eller ärendet.
Förenklad delgivning får inte användas vid delgivning av en handling som inleder ett
förfarande.
25 § Information enligt 24 § första stycket ska delges genom vanlig delgivning, muntlig
delgivning, särskild delgivning med juridisk person eller stämningsmannadelgivning
enligt 32 eller 38 §§. Delgivning enligt första stycket behöver inte ske när någon har gett
in en handling i målet eller ärendet och informationen till denne lämnas i nära
anslutning till att handlingen har kommit in till myndigheten.
26 § Förenklad delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen
skickades, om kontrollmeddelandet har skickats på föreskrivet sätt och det inte med
hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen kommit fram
inom denna tid.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 1 023 kvm landareal och är belägen inom område som omfattas av
detaljplan BPL #700 fastställd 5 juni 1943, med tillägg lagakraftvunna 23 november
2001.
Enligt 9 kap 11 § PBL krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom ett
område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller mark inom en
allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.
Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första
stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.
__________
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Expedieras till:
Pablo Gorget Soto
KLEVBERGSVÄGEN 8 A
179 60 STENHAMRA
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Stockby vägförening
__________
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BN § 152

BYGG.2015.911

228

Anmälan om olovliga markarbeten på fastigheten Stockby 1:15,
Klevbergsvägen 8A
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att förelägga Pablo Juan Gorget Soto, ägare till fastigheten
Stockby 1:15, att senast 21 september 2017 ha åtgärdat de olovliga markuppfyllnaderna
som vidtagits på fastigheten genom att återställa marken till ursprungliga nivåer, samt
åter lämna plats för dike, med stöd av 11 kap 20 § plan och bygglagen (PBL).
Byggnadsnämnden beslutar vidare att förena föreläggande med vite om 50 000
(femtiotusen) kronor, samt löpande vite om 20 000 (tjugotusen) kronor för var
påbörjad period om tre månader om inte rättelse har skett senast den 21 spetember
2017, med stöd av 11 kap 37 § PBL respektive 4 § Lag (1985:206) om viten.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att vidtagna åtgärder omfattande markuppfyllnader på fastigheten
Stockby 1:15 kräver en ansökan om marklov, i enlighet med 9 kap 11 § PBL.
Kontoret bedömer att de markuppfyllnader som vidtagits på fastigheten Stockby 1:15
medför störningar och betydande olägenheter för omgivningen, samt inte uppfyller de
krav om lämplighet med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och
kulturvärdena på platsen, således bedömer kontoret att marklov inte kan beviljas i
efterhand, med stöd av 9 kap 35 § PBL.
Kontoret anser att marklov för delar av uppfyllnaderna, som inte skulle medföra
olägenhet för omgivningen, skulle kunna kvarstå, efter redovisning och ansökan om
marklov. Fastighetsägaren har dock valt att inte inkomma med en komplett ansökan om
marklov och kontoret tolkar detta som ovilja från fastighetsägaren att tillsammans med
stadsarkitektkontoret komma fram till en lämplig lösning.
Vidare bedömer kontoret att då marklov inte kunnat prövats, är utförda
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markuppfyllnader inom fastigheten, olovliga. Byggnadsnämnden har därmed till
uppgift att fatta beslut om rättelse.
Upplysning
Byggnadsnämnden ska enligt 11 kap 5 § PBL pröva behovet av att ingripa eller besluta
om påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har
följt bestämmelserna i denna lag.
Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning
vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.
Ärendebeskrivning
Stadsarkitektkontoret fick den 22 september 2015 in en anmälan om pågående
markarbeten på fastigheten Stockby 1:15.
Kontoret kunde konstatera under en besiktning, den 22 februari 2016, av aktuell
fastighet att olovliga markuppfyllnader utförts, samt att intilliggande dräneringsdike
fyllts igen. Kontoret bedömer att fastighetens marknivå delvis, en areal om 470 kvm,
höjts och upptill en meter från ursprunglig marknivå, se bifogad situationsplan.
Ärendet diskuterades vid byggnadsnämndens beredning den 6 april 2016.
Byggnadsnämnden ställde sig då positiva till möjligheten att bevilja marklov för
markåtgärder som inte förorsakar olägenheter, det vill säga för de delar av de utförda
uppfyllnaderna.
Fastighetsägare har getts möjlighet att redovisa lämpligare lösning och söka marklov i
efterhand för delar av markuppfyllnaderna.
Byggnadsnämnden beslutade, den 26 oktober 2016 BN § 216, att förelägga ägare till
fastigheten Stockby 1:15, att senast den 22 december 2016 ha åtgärdat de olovliga
markuppfyllnaderna som vidtagits på fastigheten genom att återställa marken till
ursprungliga nivåer.
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Den 19 december angav Charlotta Nordman, Pablo Juan Sotos sambo, att de hade för
avsikt att inkomma med en ansökan om marklov för en annan utformning. Den 1
februari 2017 kommunicerade kontoret att ärendet kommer att beslutas om vid
byggnadsnämndens sammanträde 22 mars 2017 och kontoret bekräftade även att en
ansökan om marklov från fastighetsägaren inte har mottagits.
Kontoret har vid två olika tillfällen försökt, via delgivningsman, kommunicerat
fastighetsägaren, Pablo Gorget Soto, förslag till beslut inför byggnadsnämndens
sammanträde 22 mars 2017 samt inför byggnadsnämndens sammanträde 21 juni 2017,
och fastighetsägaren gavs tillfälle att yttra sig över aktuellt beslut om föreläggande
förenat med vite. Svensk delgivningsservice meddelar hinder och delgivning av förslag
till beslut har inte skett.
Kontoret kommunicerade förslag till beslut den 18 maj 2017 genom förenklad
delgivning (22-26 §§ delgivningslagen).
Lagrum
Delgivningslag (2010:1932)
22 § Förenklad delgivning sker genom att handlingen som ska delges skickas till
delgivningsmottagaren och att det närmst följande arbetsdag skickas ett
kontrollmeddelande om att handlingen har skickats.
23 § Vid förenklad delgivning ska handlingen och kontrollmeddelandet skickas till
delgivningsmottagarens senast kända adress. Om delgivningsmottagarens senast kända
adress inte kan användas får handlingen och kontrollmeddelandet skickas till
delgivningsmottagarens folkbokföringsadress om en sådan adress finns och skiljer sig
från den som använts när handlingen skickades enligt första stycket.
24 § Förenklad delgivning får användas av en myndighet vid delgivning med den som är
part eller har liknande ställning i ett mål eller ärende, om denne har fått information av
myndigheten om att delgivningssättet kan komma att användas i målet eller ärendet.
Förenklad delgivning får inte användas vid delgivning av en handling som inleder ett
förfarande.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

75(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
25 § Information enligt 24 § första stycket ska delges genom vanlig delgivning, muntlig
delgivning, särskild delgivning med juridisk person eller stämningsmannadelgivning
enligt 32 eller 38 §§. Delgivning enligt första stycket behöver inte ske när någon har gett
in en handling i målet eller ärendet och informationen till denne lämnas i nära
anslutning till att handlingen har kommit in till myndigheten.
26 § Förenklad delgivning har skett när två veckor har förflutit från det att handlingen
skickades, om kontrollmeddelandet har skickats på föreskrivet sätt och det inte med
hänsyn till omständigheterna framstår som osannolikt att handlingen kommit fram
inom denna tid.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 1 023 kvm landareal och är belägen inom område som omfattas av
detaljplan BPL #700 fastställd 5 juni 1943, med tillägg lagakraftvunnet 23 november
2001.
Enligt kommunens riktlinjer ska omhändertagande av dagvatten anordnas inom den
egna fastigheten och får inte förorsaka olägenheter för grannfastigheter eller
intilliggande vägar.
Enligt 9 kap 11 § PBL krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom ett
område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller mark inom en
allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.
Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första
stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.
__________
Expedieras till:
Pablo Gorget Soto
KLEVBERGSVÄGEN 8 A
179 60 STENHAMRA
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse: Stockby vägförening
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BN § 153

BYGG.2014.705

231

Strandskyddsdispens, bygglov samt startbesked för nybyggnad (ersättning)
av sjöbod på del av fastigheten Husby 4:4
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt
7 kap 15 § miljöbalken (MB) för nybyggnad av sjöbod om 34 kvm byggnadsarea (BYA).
Dispensen avser ersättning av befintlig sjöbod med samma storlek, på del av fastigheten
Husby 4:4. Sjöboden skall målas i falu rödfärg och står helt på land, men ligger nära
vattnet. Den tomtplats som får ianspråktas utgörs av sjöbodens yta mot mark, i enlighet
med 7 kap 18 f § MB.
Särskilt skäl för dispensen är att marken, som byggnaden upptar, har tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, i enlighet med 7 kap
18c § p 1 MB.
Vidare beslutar byggnadsnämnden att bevilja bygglov för byggnaden samt meddela
startbesked i enlighet med 9 kap 31 § respektive 10 kap 23 § PBL.
Byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte kräver någon certifierad kontrollansvarig
enligt 10 kap 10 § PBL och fastställer följande förslag till kontrollplan, i
överenskommelse med sökanden (se under kontrollpunkter till kontrollplan).
Villkor till beslutet
I enlighet med 16 kap 2 § MB förenas beslutet med följande villkor:
Marken runt sjöboden är inte ianspråkstagen idag och får inte heller ianspråktas
framöver. Marken runt sjöboden ska hållas fri från skyltar, utemöbler eller andra
anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på marken runt
sjöboden eller i vattenområdet invid sjöboden. Sjöboden får endast användas som
sjöbod och får inte tas i anspråk för boende.
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Kontrollpunkter till kontrollplan
·
Projektet skall utföras enligt PBL (2010:900), Plan- och byggförordningen
(2011:338), Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).
·

Byggnaden skall utföras helt i enlighet med givet bygglov.

Redovisning av kontroller
·
Foton på utförd åtgärd.
·

Anlitad entreprenör och pjektör skall intyga att dokumenterad egenkontroll
genomförts i enlighet med 10 kap 8 § PBL.

·

Byggherren ska intyga i ansökan om slutbesked att projektet är färdigställt
enligt beviljat bygglov och kontrollplan samt notera när byggnadsarbetena
påbörjats resp avslutats.

·

Relationsritningar ska lämnas vid ändringar, som ej kräver ändringslov
alternativ ny dispensprövning . Alla avvikelser från föreliggande dispens
och bygglov skall godkännas av stadsarkitektkontoret innan åtgärden
påbörjas, varvid ny dispens samt ändringslov kan komma att krävas.

·

Begärda handlingar ska inlämnas senast i samband med ansökan om
slutbesked. Byggherren skall skicka in ansökan om slutbesked till
stadsarkitektkontoret.

Samrådsmöte
·
Tekniskt samråd erfordras ej i enlighet med 10 kap 14 § PBL.
Upplysning
·
Länsstyrelsens planenhet kan överpröva beslutet inom tre veckor från den dag då
kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. Sökanden uppmanas
avvakta tiden för överklagandet.
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·

·

Virke som behandlats med bekämpningsmedel som innehåller arsenik eller
andra kromföreningar får endast användas när det är nedgrävt eller på annat sätt
fast anbringat i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten, som
konstruktionstimmer (stolpar, bärverk) i bryggor eller andra marina
anläggningar. Virke som behandlats med bekämpningsmedel innehållande
kreosot före 18 oktober 1976 kan användas inom ovan redogjorda områden.
Uppläggning av muddermassor är anmälningspliktig verksamhet, enligt
Miljöprövningsförordningen 2013:251. Anmälan till Miljönämnden ska göras i
god tid innan arbetena påbörjas. Miljö- och hälsoskyddskontoret bör kontaktas
för råd i ärendet.
Enligt Plan- och bygglagen kan olika datum för överklagande gälla för olika
parter i processen. Berörda grannar, som gjort invändningar mot en
byggnation, måste delges beslutet innan beslutet vinner laga kraft. För de
kategorier som ska delges räknas överklagandetiden tre veckor från det att
de fick del av beslutet. För övriga parter gäller istället fyra veckor efter det
att beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar (13 kap. 16 § PBL).
Förfarandet med laga kraft ska medföra minskade risker för den enskilde
att drabbas av överklaganden långt i efterhand.

·

I 9 kap 27 § Plan- och bygglagen (PBL) anges att byggnadsnämnden ska
handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela
sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att
ansökan kan anses vara komplett.

·

Avgifter uttas för dispenser, bygglov samt för startbesked med beslut om
kontrollplan. Avgifterna är enligt den taxa som fastställts av
kommunfullmäktige.

Slutbesked
·
Byggnaden får inte tas i bruk förrän beslut om slutbesked föreligger.
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Beslutets giltighetstid
·
Ett beslut om dispens samt bygglov/startbesked med tillhörande kontrollplan
upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen/bygglovet inte har
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer fortsättningsvis, i likhet med mark- och miljödomstolens tidigare
bedömning (se ärendebeskrivning), att den befintliga byggnaden har sådant
byggnadstekniskt skick vilket gör att markytan som byggnaden upptar skall anses som
ianspråktaget i enlighet med det särskilda skälet i 7 kap 18 c § MB. Vidare bedömer
kontoret att förslaget numera redovisar en angiven byggnadshöjd samt utformning utan
fönster, motsvarande den befintliga byggnaden, som helt ligger i linje med de
kompletterande villkor som framfördes i domstolens tidigare beslut.
Då den angivna tomtplatsen endast utgörs av byggnadens yta mot marken samt med
tillhörande villkor enligt föreliggande beslut, så bedöms fortsättningsvis den
allemansrättsligt tillgängligheten runtom byggnaden och strandområdet i övrigt
bevaras.
Vidare bedömer kontoret att inget skyddsvärd växt- och djurliv finns på den aktuella
platsen, utifrån tidigare besiktning på plats samt utifrån
tillgängligt kartmaterial från länsstyrelsen samt Artportalen.
Kontoret anser därtill att hänsyn till det enskilda intresset, i enlighet med 7 kap 25 §
MB, talar för att medge dispens då förslaget inte strider mot syftet med
strandskyddsbestämmelserna i och med att det allmänna intresset är tillgodosett runt
om sjöboden.
Ärendebeskrivning
Föreliggande ansökan inkom 2017-02-01 och bedömdes komplett 2017-05-15, i
samband med att erforderliga huvudritningar inkom. Föreliggande ansökan avser
strandskyddsdispens samt bygglov med tillhörande startbesked för nybyggnad av
sjöbod om 34 kvm BYA/BTA. Nybyggnationen utgör en ersättning av en befintlig
sjöbod med samma storlek. Fastighetens bostadshus i form av ett mindre torp om ca 6o
kvm BYA ligger ca 200 meter från stranden.
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Ansökan inkom ursprungligen 2014 och avsåg då endast strandskyddsdispens för
byggnaden. Trots rekommedationer från kontoret att samordna dispensen med
bygglovsprövning, valde sökanden att endast pröva dispensen. Byggandsnämnden kom
därefter att meddela dispens för byggnaden genom beslut dat. 2015-03-18 BN § 49.
Nämndens beslut kom sedan att prövas och sedermera upphävas av länsstyrelsen,
genom deras beslut dat. 2016-05-30. Länsstyrelsens beslut överklagades av sökanden
till mark- och miljödomstolen som genom beslut dat. 2016-11-08 upphävde
länsstyrelsen tidigare beslut och återförvisade ärendet till nämnden för ny
dispensprövning med kompletterande villkor.
De kompletterande villkor som domstolen redogjorde för avser att säkerställa att
nybyggnationen utförs med samma byggnadshöjd samt förses helt utan fönster, i
enlighet med befintlig byggnad och för att säkerställa att byggnadens avhållande effekt i
strandområdet inte utökas.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 49 502 kvm landareal och är idag bebyggd med ett mindre
fritidshus/torp om ca 6o kvm BYA som ligger ca 200 meter från aktuell plats.
Fastighetsbildning skedde 1923. Fastigheten omfattas av strandskydd intill 300 m från
strandlinje vid normalvattenstånd. Enligt 7 kap 15 § MB får inom ett
strandskyddsområde inte:
1.
nya byggnader uppföras,
2.
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda
ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3.
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4.
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Som särskilda skäl enligt 7 kap 18c § MB vid prövning av en fråga om upphävande av
eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävs
eller dispensen avser
1.
redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
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2.
3.
4.
5.
6.

genom väg, järnväg bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
behövs tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Remiss
Grannhörande har inte genomförts i enlighet med 9 kap 25 respektive 31 a p.1 § PBL.
__________
Expedieras till:
STÉPHANIE KRISTENSSON
KONVOJGATAN 4 LGH 1302
120 63 STOCKHOLM
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Husby 4:4 (övriga andelsägare)
Menhammar 1:2
Länsstyrelsens planenhet (stockholm@lansstyrelsen.se)
Bilagor:
översiktskarta
situationsplan
Huvudritningar
Ortofoto samt bilder från platsen.
__________
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BN § 154

BYGG.2017.319

231

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fristående
generationsbostad på fastigheten MUNSÖ-SÖDERBY 4:128, Draknäsvägen
39
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens från strandskyddet för nybyggnad av en
fristående generationsbostad i ett våningsplan om 48 kvm byggnadsarea/bruttoarea
(BYA/BTA) på fastigheten Munsö-Söderby 4:128, i enlighet med bestämmelserna i 7
kap 18 b § miljöbalken (MB, 1998:808).
Byggnaden avses uppföras inom en tidigare beslutad tomtplats, vilket motsvarar hela
fastigheten Munsö-Söderby 4:128, enligt beslut dat. 2006-04-26 D § 108.
Särskilda skäl för dispens föreligger således enligt 7 kap 18 c § p.1 MB då marken redan
är ianspråktagen på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Vidare beslutar byggnadsnämnden att uppdra till miljö- och stadsbyggnadschef att
bevilja bygglov för nybyggnad av fristående genereationsbostad på fastigheten MunsöSöderby 4:128 under följande förutsättningar:
·
Att miljö- och hälsoskyddsnämnden genom remissvar tillstyrker åtgärden,
·
Att inga negativa synpunkter föreligger från berörda sakägare/grannar.
Upplysningar
Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispenser inte har
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
Länsstyrelsens planenhet kan överpröva beslutet inom tre veckor från den dag då
kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. Sökanden uppmanas avvakta
tiden för överprövningen samt invänta erforderligt bygglov med startbesked.
Avgift uttas för strandskyddsdispens.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________
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Avgifter för bygglov med startbesked uttas för åtgärden i ett senare skede när ett beslut
med rättsverkan meddelats. Samtliga avgifter uttas i enlighet med kommunens taxa
som beslutats i kommunfullmäktige.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Gällande dispensprövningen
Kontoret konstaterar att byggnaden avses uppföras inom den redan ianspråktagna
tomtplatsen/fastigheten och kommer således inte medföra någon negativ inverkan av
den allemansrättsliga tillgängligheten eller på växt- och djurliv. Inte heller uppstår skäl
till någon intresseprövning mellan enskilda och allmänn intressen enligt 7 kap 25-26 §§
MB. Därtill föreligger ett särskild skäl till dispens från det generella förbudet då marken
redan är ianspråktagen på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
med stöd av 7 kap 18 c § p.1 MB.
Strandskyddsdispens skall således meddelas för byggnaden i enlighet med
bestämmelserna i 7 kap 18 b § MB.
Gällande bygglovsprövningen
I fråga om byggnadens placering och utformning, utifrån nu kända förhållanden,
bedömer kontoret att generationsbostaden uppfyller lämplighetskraven som anges i 2
kap 6 § respektive 8 kap 1 § PBL. Därtill bedöms inte den nära placeringen kunna ge
upphov till en oönskad förtätning/fastighetsbildning i framtiden.
Vidare bedöms såväl den invändiga som utvändiga tillgängligheten uppfylld i enlighet
med 8 kap 1 § PBL.
Remittering till miljö- och hälsoskyddskontoret har genomförts men svar har ännu inte
inkommit. Likaså har inte grannhörande enligt 9 kap 25 § PBL avslutats.
Under förutsättning att miljö- och hälsoskyddskontoret, avseende fastighetens VAkapacitet, tillstyrker åtgärden samt att inga negativa grannhöranden inkommer, bör
bygglov kunna meddelas med stöd av 9 kap 31 § PBL.
Avslutningsvis bedömer kontoret att den verksamhet som idag bedrivs i huvudbyggnadens souterrängplan, med tillhörande kontors- och pentryfunktion, är av sådan
liten omfattning och med minimal omgivningspåverkan att lovplikt i denna del inte
föreligger.
____________________________________________________________________________
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Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
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Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-04-19 och bedöms vara komplett för handläggning när remissvar
inkommit från miljö- och hälsoskyddskontoret.
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en fristående generationsbostad i ett
våningsplan om 48 kvm byggnadsarea/bruttoarea (BYA/BTA). Kontoret utförde
besiktning på fastigheten 2017-05-05. Generationsbostaden redovisas i en fristående
byggnad ca 4,5 meter från fastighetens huvudbyggnad.
Under handläggningen har kontoret efterfrågat uppgifter om hur souterrängplanet i
huvudbyggnaden nyttjas. Fastighetsägaren/sökanden har inkommit med redogörelse
att det bedrivs en mindre verksamhet med mangling av linnematerial i
souterrängplanet. I ett av rummen finns också ett kontor med sängplats och pentry.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 2748 kvm landareal och är belägen inom område utanför
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är idag bebyggd med en
huvudbyggnad/enbostadshus om 140 kvm BYA. Fastigheten omfattas av strandskydd
intill 300 m från strandlinje vid normalvattenstånd.
Fastigheten har en fastställd tomplatsavgränsning, genom tidigare beslut i samband
med förhandsbesked dat. 2006-04-26 D § 108.
Remiss
Remittering är skickad till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Ärendet är också skickat till berörda sakägare/grannar med stöd av 9 kap 25 § PBL.
__________
Expedieras till:
Inna Falk
DRAKNÄSVÄGEN 43
178 91 MUNSÖ
Bilaga: Hur man överklagar
____________________________________________________________________________
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Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
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Underrättelse:
Länsstyrelsens planenhet (stockholm@lansstyrelsen.se)
Bilagor: situationsplan, översiktskarta
__________

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________
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BN § 155

BYGG.2017.158

231-1

Marklov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt stödmur på
fastigheten EKEBYHOV 1:64
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två
våningsplan om 180 kvm byggnadsarea (BYA), varav ca 6 kvm utgör öppenarea (OPA) i
form av utkragande tak över entré respektive groventré, på fastigheten Ekebyhov 1:64 i
enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).
Enbostadshusets entréplan redovisar en färdig golvnivå (FG) om +18,30 i höjdsystem
RH2000 och avses utföras med grå fasadkulör (NCS S 0502-Y) och med tegelrött
taktegel. Total bruttoarea (BTA) är 312 kvm och OPA är 6 kvm.
Vidare beslutar byggnadsnämnden att bevilja bygglov för den del av stödmur som
uppförs i gräns mot servitutsväg/infartsväg, med redovisad murkrönshöjd (MK) om
+14,50, i enlighet med 9 kap 30 § PBL. Avslutningsvis beviljar byggnadsnämnden
marklov för de markförändringar som byggnationen medför inom fastigheten i enlighet
med 9 kap 35 § PBL.
Byggherren har angett Göran Felix-Andersson, SP cert.nr: 0897-11,
som kontrollansvarig för byggprojektet.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Under handläggningen har kontoret erhållit skrivelse från ägarna till
grannfastigheten Ekebyhov 1:84, där dessa framför synpunkter på att
föreliggande bygglovsärende, i likhet med de parallella ärendena på Ekebyhov
1:116, 1:595 samt 1:1596, syftar till att möjliggöra en ytterligare bostadslägenhet i
enlighet med en av de s.k. Attefallsbestämmelserna enligt 9 kap 4c § PBL.
I huvudsakliga delar tar skrivelsen upp följande:
·
Att de ursprungliga handlingarna redovisar inredning som innebär att det
rör sig om två bostadslägenheter. Detta då entréplanet är utrustat med två
kök samt en brandcellsklassad skiljevägg (EI60) med endast en passage
____________________________________________________________________________
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Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
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Faktura på avgiften översändes separat
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Sign.________
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mellan byggnadsdelarna, vilket då skulle stå i strid med bestämmelserna i
9 kap 4c § PBL, detta då en sådan åtgärd först kan tillskapas för ett
enbostadshus där slutbesked meddelats.
·

Vidare anges att Gällstaö som helhet bör anses utgöra värdefull miljö
alternativt ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som inte får
förvanskas, med stöd av 9 kap 8 § 1 st. p.2a respektive 8 kap 13 § 2 st. p.4.
PBL, och där bygglovsplikt skulle gälla för att inreda en ytterligare
bostadslägenhet med stöd 9 kap 4c § PBL.

·

Slutligen anges i skrivelsen att en framtida förtätning med tvåbostadshus
medför en ökad belastning på det lokala vägnätet, likaså att detaljplanen
inte innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för denna typ av förtätning.

·

Att strandskydd råder på hela Gällstaö, vilket skulle medföra en
dispensplikt för det ansökta enbostadshuset.

Kontoret uppmärksammade också initialt att byggnaden var redovisad med
dubbla uppsättningar av kök och andra bostadsfunktioner, vilket enligt kontorets
bedömning medför att förslaget skulle anses utgöra ett tvåbostadshus och där
tillskapandet av en ytterligare bostadslägenhet enligt 9 kap 4c § PBL föregreps.
Kontoret noterar dock att detaljplanen i sig möjliggör två bostadslägenheter, där
den ena, i form av ett s.k. generationsboende, skall vara storleksmässigt
underordnad den huvudsakliga lägenheten och ej bör överstiga 50 kvm BTA.
Kontoret har dock valt att inte betrakta den dubbla redovisningen som ett sådant
boende, med anledning av den bedömda storleken och efter samtal med
sökanden.
Enligt terminologicentrums (TNC 95) definieras en bostad av såväl primära delar
(boutrymmen) och sekundära delar (biutrymmen). Primära delar är t.ex. kök,
sovrum och vardagsrum. TNC 95 är det underlag som nyttjas i domstolsprövningar inom PBL-området där inte lagrummen i sig har uttömmande
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
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legaldefinitioner, vilket exempelvis framgår av domar från mark- och
miljödomstolen (mål nr: P980-13) samt mark- och miljööverdomstolen (mål nr:
P4803-15).
Enligt kontorets bedömning bör det vara avgörande vid bedömningen av antalet
bostäder ifall samtliga primära bostadsdelar redovisas i en lägenhetsavskiljd
byggnadsdel eller inte, vilket i sin tur styr möjligheten till ett självständigt
boende. Denna bedömning har sedermera kommunicerats med sökanden.
Sökanden har därefter reviderat sin redovisning på så vis att byggnaden numera
endast inrymmer ett kök och en huvudentré. Vidare kvarstår en tillgänglig
passage i skiljeväggen mellan bostadshusets förskjutna byggnadsdelar.
Kontoret noterar visserligen att det nuvarande förslaget innebär ett antal
märkbara förberedelser för att i framtiden och med relativt små ingrepp tillskapa
en ytterligare bostadslägenhet med stöd av 9 kap 4c § PBL. Däremot bedöms inte
redovisningen av dubbla uppsättningar av t.ex. våtrum, tvättstugor alternativt
invändiga trappor, bedöms inte ha någon avgörande verkan, varken var för sig
eller sammantaget, för bedömningen av antalet bostäder.
Kontoret bedömer därmed att förslaget i tillräckliga delar uppfyller de krav som
gäller för att byggnaden skall betraktas som ett enbostadshus, med stöd av ovan
nämnda rättsprövning och enligt definitionerna i TNC 95.
Som svar till övriga delar av skrivelsen konstaterar kontoret att det finns en
relativt ny detaljplan för Gällstaö som föregåtts av en kulturhistorisk inventering,
där bl.a. kulturhistorisk värdefull bebyggelse som värdefulla naturområden och
utblickar pekats ut och som på erforderligt sätt skyddas genom särskilda
bestämmelser i detaljplanen. Vidare får den i övrigt gällande regleringen av
byggnaders storlek, placering till gränser och utformning anses syfta till
identifiera och anpassa tillkommande bebyggelse till den befintliga
bebyggelsemiljön.
Kontoret finner därför inga skäl till att betrakta Gällstaö i sin helhet som en
skyddsvärd bebyggelsemiljö i enlighet med ovan nämnda bestämmelser i PBL och
således finns möjligheten att inreda en ytterligare bostadslägenhet i ett befintligt
enbostadshus, med stöd av 9 kap 4c § PBL.
____________________________________________________________________________
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Därtill konstaterar kontoret att detaljplanen redan idag uttryckligen möjliggör en
mindre generationslägenhet som i sig torde medföra risk för ökad biltrafik.
I övriga delar bedömer kontoret att förslaget är helt i enlighet med gällande
detaljplan i fråga om t.ex. avstånd till gränser och därtill hänsynen till utblickar,
redovisad BYA/BTA, byggnadshöjd, fasadkulör samt taklutning.
Således bedöms också förslaget uppfylla erforderliga krav på placering och
utformning, sett till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset för en god helhetsverkan samt möjligheterna till en
acceptabel avfallshantering med stöd av 2 kap 6 § p.1 och 5 respektive 8 kap 1 §
PBL.
Enbostadshuset respektive den obebyggda tomten/fastigheten bedöms vidare
uppfylla kraven enligt 8 kap 1, 9 §§ PBL, exempelvis i fråga om såväl den
invändiga som utvändiga tillgängligheten.
Bygglov för enbostadshuset respektive del av stödmur samt marklov för tillhörande
markarbeten skall således meddelas med stöd av 9 kap 30 respektive 35 §§ PBL.
Inför startbesked
·
Kontrollplan för byggnadsarbetena skall upprättas och inlämnas till
byggnadsnämnden för beslut i samband med startbesked.
·

Fackmässigt upprättade konstruktionshandlingar ska redovisas.

·

Bevis om färdigställandeskydd skall visas upp för byggnadsnämnden,
10 kap 23 §, PBL.

·

Specifik energiberäkning.

·

Tekniskt samråd ska hållas snarast möjligt före byggstart,
byggnadsnämnden kallar till mötet i samråd med byggherren.

enligt

____________________________________________________________________________
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·

Markarbeten som väsentligt ändrar marknivån samt byggnadsarbeten får
inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. I annat fall
ska nämnden besluta om uttag av byggsanktionsavgift.

Slutbesked
·
Byggnaden får inte tas i bruk förrän beslut om slutbesked föreligger.
Beslutets giltighetstid
·
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från laga kraftdatum.
Upplysning
·
Enligt Plan- och bygglagen kan olika datum för överklagande gälla för olika
parter i processen. Berörda grannar, som gjort invändningar mot en
byggnation, måste delges beslutet innan beslutet vinner laga kraft. För de
kategorier som ska delges räknas överklagandetiden tre veckor från det att
de fick del av beslutet. För övriga parter gäller istället fyra veckor efter det
att beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar (13 kap. 16 § PBL).
Förfarandet med laga kraft ska medföra minskade risker för den enskilde att
drabbas av överklaganden långt i efterhand.
·

I 9 kap 27 § Plan- och bygglagen (PBL) anges att byggnadsnämnden ska
handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt
beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kan
anses vara komplett.

·

Avgifter uttas för bygglov, planavgift samt för startbesked med beslut om
kontrollplan. Avgifterna är enligt den taxa som fastställts av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-02-24 och bedömdes komplett för handläggning 2017-05-15.
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningsplan om 180 kvm
____________________________________________________________________________
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byggnadsarea (BYA). Enbostadshusets entréplan redovisar en färdig golvnivå (FG) om
+18,30 i höjdsystem RH2000 och avses utföras med grå fasadkulör (NCS S 0502-Y) och
med tegelrött taktegel. Total bruttoarea (BTA) är 312 kvm och OPA är 6 kvm. Likaså
avser ansökan marklovspliktiga arbeten samt bygglov för del av stödmur. Kontoret
utförde besiktning på fastigheten 2017-05-16.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 928 kvm landareal och är idag obebyggd.
Fastighetsbildning skedde år 2016.
Fastigheten är belägen inom område som omfattas av detaljplan som vann laga kraft
2001-09-13. Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en
huvudbyggnad/bostadshus om högst 232 kvm BYA respektive 325 kvm BTA (25%
respektive 35% av fastighetens landareal) och om högst två våningsplan. Inom tillåten
BYA skall en taktäckt biluppställningsplats kunna inrymmas. Bostadshuset skall
placeras minst 6 meter från gräns mot väg/lokalgata såsom allmän platsmark och minst
4 meter från annan gräns, särskild hänsyn skall tas till utblickar och utsikter från
angränsande väg vid placering av bebyggelse.
Vidare anges att bostadshusets får ha en byggnadshöjd om högst 5 meter.
Byggnadshöjden skall beräknas från markens medelnivå omkring byggnaden. Största
taklutning är 30 grader för bostadshus med byggnadshöjd som överstiger 3,5 meter.
Minsta tillåtna taklutning är 7 grader. Byggnaders fasader skall utföras i trä alternativt i
puts och färgsättas i vit, grå, röd eller gul kulör som anpassas till omgivningen.
Bebyggelsen skall vara småskalig och brytas upp i i volymer.
Avslutningsvis anges i detaljplanen att enbostadshuset får inrymma en ordinär
bostadslägenhet samt en mindre lägenhet för generationsboende. Enligt
byggnadsnämndens riktlinjer bör en sådan underordnad generationslägenhet ej
överstiga 50 kvm BTA (riktlinjebeslut 2008-11-05 BN § 255).
Remiss
Grannhörande har ej genomförts då byggnadsåtgärden bedöms planenlig, med stöd av
9 kap 25 § PBL.
__________
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Expedieras till:
Utsikten Solsidan Gällstaö Bostadsrättsförening
GRANRISSTIGEN 2
181 62 LIDINGÖ
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Ekebyhov 1:51, 1:84, 1:570, 1:98, 1:99, 1:566, 1:115, 1:117, 1:118
Ekebyhov 1:162 (Gällstaö fastighetsägareförening)
För kännedom:
Roslagsvatten (nyanslutning@roslagsvatten.se)
__________
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Marklov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt stödmur på
fastigheten EKEBYHOV 1:116
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två
våningsplan om 192 kvm byggnadsarea (BYA), varav ca 33 kvm utgör öppenarea (OPA)
i form av utkragande tak över entré respektive groventré samt balkong, på fastigheten
Ekebyhov 1:116 i enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).
Enbostadshusets entréplan redovisar en färdig golvnivå (FG) om +17,50 i höjdsystem
RH2000 och avses utföras med grå fasadkulör (NCS S 0502-Y) och med tegelrött
taktegel. Total bruttoarea (BTA) är 300 kvm och OPA är 75 kvm.
Vidare beslutar byggnadsnämnden att bevilja bygglov för den del av stödmur som
uppförs i gräns mot servitutsväg/infartsväg, med redovisad murkrönshöjd (MK) om
+11,60, i enlighet med 9 kap 30 § PBL. Avslutningsvis beviljar byggnadsnämnden
marklov för de markförändringar som byggnationen medför inom fastigheten i enlighet
med 9 kap 35 § PBL.
Byggherren har angett Göran Felix-Andersson, SP cert.nr: 0897-11,
som kontrollansvarig för byggprojektet.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Under handläggningen har kontoret erhållit skrivelse från ägarna till
grannfastigheten Ekebyhov 1:84, där dessa framför synpunkter på att
föreliggande bygglovsärende, i likhet med de parallella ärendena på Ekebyhov
1:64, 1:595 samt 1:1596, syftar till att möjliggöra en ytterligare bostadslägenhet i
enlighet med en av de s.k. Attefallsbestämmelserna enligt 9 kap 4c § PBL.
I huvudsakliga delar tar skrivelsen upp följande:
·

Att de ursprungliga handlingarna redovisar inredning som innebär att det
rör sig om två bostadslägenheter. Detta då entréplanet är utrustat med två
kök samt en brandcellsklassad skiljevägg (EI60) med endast en passage
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mellan byggnadsdelarna, vilket då skulle stå i strid med bestämmelserna i
9 kap 4c § PBL, detta då en sådan åtgärd först kan tillskapas för ett
enbostadshus där slutbesked meddelats.
·

Vidare anges att Gällstaö som helhet bör anses utgöra värdefull miljö
alternativt ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som inte får
förvanskas, med stöd av 9 kap 8 § 1 st. p.2a respektive 8 kap 13 § 2 st. p.4.
PBL, och där bygglovsplikt skulle gälla för att inreda en ytterligare
bostadslägenhet med stöd 9 kap 4c § PBL.

·

Slutligen anges i skrivelsen att en framtida förtätning med tvåbostadshus
medför en ökad belastning på det lokala vägnätet, likaså att detaljplanen
inte innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för denna typ av förtätning.

·

Att strandskydd råder på hela Gällstaö, vilket skulle medföra en
dispensplikt för det ansökta enbostadshuset.

Kontoret uppmärksammade också initialt att byggnaden var redovisad med
dubbla uppsättningar av kök och andra bostadsfunktioner, vilket enligt kontorets
bedömning medför att förslaget skulle anses utgöra ett tvåbostadshus och där
tillskapandet av en ytterligare bostadslägenhet enligt 9 kap 4c § PBL föregreps.
Kontoret noterar dock att detaljplanen i sig möjliggör två bostadslägenheter, där
den ena, i form av ett s.k. generationsboende, skall vara storleksmässigt
underordnad den huvudsakliga lägenheten och ej bör överstiga 50 kvm BTA.
Kontoret har dock valt att inte betrakta den dubbla redovisningen som ett sådant
boende, med anledning av den bedömda storleken och efter samtal med
sökanden.
Enligt terminologicentrums (TNC 95) definieras en bostad av såväl primära delar
(boutrymmen) och sekundära delar (biutrymmen). Primära delar är t.ex. kök,
sovrum och vardagsrum.
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TNC 95 är det underlag som nyttjas i domstolsprövningar inom PBL-området där
inte lagrummen i sig har uttömmande legaldefinitioner, vilket exempelvis
framgår av domar från mark- och miljödomstolen (mål nr: P980-13) samt markoch miljööverdomstolen (mål nr: P4803-15).
Enligt kontorets bedömning bör det vara avgörande vid bedömningen av antalet
bostäder ifall samtliga primära bostadsdelar redovisas i en lägenhetsavskiljd
byggnadsdel eller inte, vilket i sin tur styr möjligheten till ett självständigt
boende. Denna bedömning har sedermera kommunicerats med sökanden.
Sökanden har därefter reviderat sin redovisning på så vis att byggnaden numera
endast inrymmer ett kök och en huvudentré. Vidare kvarstår en tillgänglig
passage i skiljeväggen mellan bostadshusets byggnadsdelar.
Kontoret noterar visserligen att det nuvarande förslaget innebär ett antal
märkbara förberedelser för att i framtiden och med relativt små ingrepp tillskapa
en ytterligare bostadslägenhet med stöd av 9 kap 4c § PBL. Däremot bedöms inte
redovisningen av dubbla uppsättningar av t.ex. våtrum, tvättstugor alternativt
invändiga trappor, bedöms inte ha någon avgörande verkan, varken var för sig
eller sammantaget, för bedömningen av antalet bostäder.
Kontoret bedömer därmed att förslaget i tillräckliga delar uppfyller de krav som
gäller för att byggnaden skall betraktas som ett enbostadshus, med stöd av ovan
nämnda rättsprövning och enligt definitionerna i TNC 95.
Som svar till övriga delar av skrivelsen konstaterar kontoret att det finns en
relativt ny detaljplan för Gällstaö som föregåtts av en kulturhistorisk inventering,
där bl.a. kulturhistorisk värdefull bebyggelse som värdefulla naturområden och
utblickar pekats ut och som på erforderligt sätt skyddas genom särskilda
bestämmelser i detaljplanen. Vidare får den i övrigt gällande regleringen av
byggnaders storlek, placering till gränser och utformning anses syfta till
identifiera och anpassa tillkommande bebyggelse till den befintliga
bebyggelsemiljön.
Kontoret finner därför inga skäl till att betrakta Gällstaö i sin helhet som en
skyddsvärd bebyggelsemiljö i enlighet med ovan nämnda bestämmelser i PBL och
således finns möjligheten att inreda en ytterligare bostadslägenhet i ett befintligt
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enbostadshus, med stöd av 9 kap 4c § PBL.
Därtill konstaterar kontoret att detaljplanen redan idag uttryckligen möjliggör en
mindre generationslägenhet som i sig torde medföra risk för ökad biltrafik.
I övriga delar bedömer kontoret att förslaget är helt i enlighet med gällande
detaljplan i fråga om t.ex. avstånd till gränser och därtill hänsynen till utblickar,
redovisad BYA/BTA, byggnadshöjd, fasadkulör samt taklutning.
Således bedöms också förslaget uppfylla erforderliga krav på placering och
utformning, sett till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset för en god helhetsverkan samt möjligheterna till en
acceptabel avfallshantering med stöd av 2 kap 6 § p.1 och 5 respektive 8 kap 1 §
PBL.
Enbostadshuset respektive den obebyggda tomten/fastigheten bedöms vidare
uppfylla kraven enligt 8 kap 1, 9 §§ PBL, exempelvis i fråga om såväl den
invändiga som utvändiga tillgängligheten.
Bygglov för enbostadshuset respektive del av stödmur samt marklov för tillhörande
markarbeten skall således meddelas med stöd av 9 kap 30 respektive 35 §§ PBL.
Inför startbesked
·
Kontrollplan för byggnadsarbetena skall upprättas och inlämnas till
byggnadsnämnden för beslut i samband med startbesked.
·

Fackmässigt upprättade konstruktionshandlingar ska redovisas.

·

Bevis om färdigställandeskydd skall visas upp för byggnadsnämnden, enligt 10
kap 23 §, PBL.

·

Specifik energiberäkning.

·

Tekniskt samråd ska hållas snarast möjligt före byggstart,
byggnadsnämnden kallar till mötet i samråd med byggherren.
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·

Markarbeten som väsentligt ändrar marknivån samt byggnadsarbeten får
inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. I annat fall
ska nämnden besluta om uttag av byggsanktionsavgift.

Slutbesked
·
Byggnaden får inte tas i bruk förrän beslut om slutbesked föreligger.
Beslutets giltighetstid
·
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från laga kraftdatum.
Upplysning
·
Enligt Plan- och bygglagen kan olika datum för överklagande gälla för olika
parter i processen. Berörda grannar, som gjort invändningar mot en
byggnation, måste delges beslutet innan beslutet vinner laga kraft. För de
kategorier som ska delges räknas överklagandetiden tre veckor från det att
de fick del av beslutet. För övriga parter gäller istället fyra veckor efter det
att beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar (13 kap. 16 § PBL).
Förfarandet med laga kraft ska medföra minskade risker för den enskilde att
drabbas av överklaganden långt i efterhand.
·

I 9 kap 27 § Plan- och bygglagen (PBL) anges att byggnadsnämnden ska
handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt
beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kan
anses vara komplett.

·

Avgifter uttas för bygglov, planavgift samt för startbesked med beslut om
kontrollplan. Avgifterna är enligt den taxa som fastställts av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-02-24 och bedömdes komplett för handläggning 2017-05-15.
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Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningsplan om 192 kvm
byggnadsarea (BYA). Enbostadshusets entréplan redovisar en färdig golvnivå (FG) om
+17,50 i höjdsystem RH2000 och avses utföras med grå fasadkulör (NCS S 0502-Y) och
med tegelrött taktegel. Total bruttoarea (BTA) är 300 kvm och OPA är 75 kvm. Likaså
avser ansökan marklovspliktiga arbeten samt bygglov för del av stödmur. Kontoret
utförde besiktning på fastigheten 2017-05-16.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 932 kvm landareal och är idag obebyggd.
Fastighetsbildning skedde år 2016.
Fastigheten är belägen inom område som omfattas av detaljplan som vann laga kraft
2001-09-13. Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en
huvudbyggnad/bostadshus om högst 233 kvm BYA respektive 326 kvm BTA (25%
respektive 35% av fastighetens landareal) och om högst två våningsplan. Inom tillåten
BYA skall en taktäckt biluppställningsplats kunna inrymmas. Bostadshuset skall
placeras minst 6 meter från gräns mot väg/lokalgata såsom allmän platsmark och minst
4 meter från annan gräns, särskild hänsyn skall tas till utblickar och utsikter från
angränsande väg vid placering av bebyggelse.
Vidare anges att bostadshusets får ha en byggnadshöjd om högst 5 meter.
Byggnadshöjden skall beräknas från markens medelnivå omkring byggnaden. Största
taklutning är 30 grader för bostadshus med byggnadshöjd som överstiger 3,5 meter.
Minsta tillåtna taklutning är 7 grader. Byggnaders fasader skall utföras i trä alternativt i
puts och färgsättas i vit, grå, röd eller gul kulör som anpassas till omgivningen.
Bebyggelsen skall vara småskalig och brytas upp i i volymer.
Avslutningsvis anges i detaljplanen att enbostadshuset får inrymma en ordinär
bostadslägenhet samt en mindre lägenhet för generationsboende. Enligt
byggnadsnämndens riktlinjer bör en sådan underordnad generationslägenhet ej
överstiga 50 kvm BTA (riktlinjebeslut 2008-11-05 BN § 255).
Remiss
Grannhörande har ej genomförts då byggnadsåtgärden bedöms planenlig, med stöd av
9 kap 25 § PBL.
__________
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Expedieras till:
Utsikten Solsidan Gällstaö Bostadsrättsförening
GRANRISSTIGEN 2
18162 LIDINGÖ
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Ekebyhov 1:51, 1:84, 1:570, 1:98, 1:99, 1:566, 1:115, 1:117, 1:118
Ekebyhov 1:162 (Gällstaö fastighetsägareförening)
För kännedom:
Roslagsvatten (nyanslutning@roslagsvatten.se)
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BN § 157

BYGG.2017.154

232-1

Marklov och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt stödmurar på
fastigheten EKEBYHOV 1:596
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två
våningsplan om 192 kvm byggnadsarea (BYA), varav ca 33 kvm utgör öppenarea (OPA)
i form av utkragande tak över entré respektive groventré samt balkong, på fastigheten
Ekebyhov 1:596 i enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).
Enbostadshusets entréplan redovisar en färdig golvnivå (FG) om +9,50 i höjdsystem
RH2000 och avses utföras med grå fasadkulör (NCS S 0502-Y) och med tegelrött
taktegel. Total bruttoarea (BTA) är 300 kvm och OPA är 75 kvm.
Vidare beslutar byggnadsnämnden att bevilja bygglov i enlighet med 9 kap 30 § PBL för
följande antal stödmurar:
·
stödmurar invid biluppställningsplatser samt öster om byggnaden med
murkrönshöjd (MK) om ca +9,00,
·
stödmurar i terrassering söder om byggnaden med MK om +6,55 respektive
4,00.
Avslutningsvis beviljar byggnadsnämnden marklov för de markförändringar som
byggnationen medför inom fastigheten i enlighet med 9 kap 35 § PBL.
Byggherren har angett Göran Felix-Andersson, SP cert.nr: 0897-11,
som kontrollansvarig för byggprojektet.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Under handläggningen har kontoret erhållit skrivelse från ägarna till grannfastigheten Ekebyhov 1:84, där dessa framför synpunkter på att föreliggande bygglovsärende, i likhet med de parallella ärendena på Ekebyhov 1:64, 1:595 samt 1:116,
syftar till att möjliggöra en ytterligare bostadslägenhet i enlighet med en av de s.k.
Attefallsbestämmelserna enligt 9 kap 4c § PBL.
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I huvudsakliga delar tar skrivelsen upp följande:
·
Att de ursprungliga handlingarna redovisar inredning som innebär att det
rör sig om två bostadslägenheter. Detta då entréplanet är utrustat med två
kök samt en brandcellsklassad skiljevägg (EI60) med endast en passage
mellan byggnadsdelarna, vilket då skulle stå i strid med bestämmelserna i
9 kap 4c § PBL, detta då en sådan åtgärd först kan tillskapas för ett
enbostadshus där slutbesked meddelats.
·

Vidare anges att Gällstaö som helhet bör anses utgöra värdefull miljö
alternativt ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som inte får
förvanskas, med stöd av 9 kap 8 § 1 st. p.2a respektive 8 kap 13 § 2 st. p.4.
PBL, och där bygglovsplikt skulle gälla för att inreda en ytterligare
bostadslägenhet med stöd 9 kap 4c § PBL.

·

Slutligen anges i skrivelsen att en framtida förtätning med tvåbostadshus
medför en ökad belastning på det lokala vägnätet, likaså att detaljplanen
inte innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för denna typ av förtätning.

·

Att strandskydd råder på hela Gällstaö, vilket skulle medföra en
dispensplikt för det ansökta enbostadshuset.

Kontoret uppmärksammade också initialt att byggnaden var redovisad med
dubbla uppsättningar av kök och andra bostadsfunktioner, vilket enligt kontorets
bedömning medför att förslaget skulle anses utgöra ett tvåbostadshus och där
tillskapandet av en ytterligare bostadslägenhet enligt 9 kap 4c § PBL föregreps.
Kontoret noterar dock att detaljplanen i sig möjliggör två bostadslägenheter, där
den ena, i form av ett s.k. generationsboende, skall vara storleksmässigt
underordnad den huvudsakliga lägenheten och ej bör överstiga 50 kvm BTA.
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Kontoret har dock valt att inte betrakta den dubbla redovisningen som ett sådant
boende, med anledning av den bedömda storleken och efter samtal med
sökanden.
Enligt terminologicentrums (TNC 95) definieras en bostad av såväl primära delar
(boutrymmen) och sekundära delar (biutrymmen). Primära delar är t.ex. kök,
sovrum och vardagsrum. TNC 95 är det underlag som nyttjas i
domstolsprövningar inom PBL-området där inte lagrummen i sig har
uttömmande legaldefinitioner, vilket exempelvis framgår av domar från markoch miljödomstolen (mål nr: P980-13) samt mark- och miljööverdomstolen (mål
nr: P4803-15).
Enligt kontorets bedömning bör det vara avgörande vid bedömningen av antalet
bostäder ifall samtliga primära bostadsdelar redovisas i en lägenhetsavskiljd
byggnadsdel eller inte, vilket i sin tur styr möjligheten till ett självständigt
boende. Denna bedömning har sedermera kommunicerats med sökanden.
Sökanden har därefter reviderat sin redovisning på så vis att byggnaden numera
endast inrymmer ett kök och en huvudentré. Vidare kvarstår en tillgänglig
passage i skiljeväggen mellan bostadshusets byggnadsdelar.
Kontoret noterar visserligen att det nuvarande förslaget innebär ett antal
märkbara förberedelser för att i framtiden och med relativt små ingrepp tillskapa
en ytterligare bostadslägenhet med stöd av 9 kap 4c § PBL. Däremot bedöms inte
redovisningen av dubbla uppsättningar av t.ex. våtrum, tvättstugor alternativt
invändiga trappor, bedöms inte ha någon avgörande verkan, varken var för sig
eller sammantaget, för bedömningen av antalet bostäder.
Kontoret bedömer därmed att förslaget i tillräckliga delar uppfyller de krav som
gäller för att byggnaden skall betraktas som ett enbostadshus, med stöd av ovan
nämnda rättsprövning och enligt definitionerna i TNC 95.
Som svar till övriga delar av skrivelsen konstaterar kontoret att det finns en
relativt ny detaljplan för Gällstaö som föregåtts av en kulturhistorisk inventering,
där bl.a. kulturhistorisk värdefull bebyggelse som värdefulla naturområden och
utblickar pekats ut och som på erforderligt sätt skyddas genom särskilda
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bestämmelser i detaljplanen. Vidare får den i övrigt gällande regleringen av
byggnaders storlek, placering till gränser och utformning anses syfta till
identifiera och anpassa tillkommande bebyggelse till den befintliga
bebyggelsemiljön.
Kontoret finner därför inga skäl till att betrakta Gällstaö i sin helhet som en
skyddsvärd bebyggelsemiljö i enlighet med ovan nämnda bestämmelser i PBL och
således finns möjligheten att inreda en ytterligare bostadslägenhet i ett befintligt
enbostadshus, med stöd av 9 kap 4c § PBL.
Därtill konstaterar kontoret att detaljplanen redan idag uttryckligen möjliggör en
mindre generationslägenhet som i sig torde medföra risk för ökad biltrafik.
I övriga delar bedömer kontoret att förslaget är helt i enlighet med gällande
detaljplan i fråga om t.ex. avstånd till gränser och därtill hänsynen till utblickar,
redovisad BYA/BTA, byggnadshöjd, fasadkulör samt taklutning.
Således bedöms också förslaget uppfylla erforderliga krav på placering och
utformning, sett till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset för en god helhetsverkan samt möjligheterna till en
acceptabel avfallshantering med stöd av 2 kap 6 § p.1 och 5 respektive 8 kap 1 §
PBL.
Enbostadshuset respektive den obebyggda tomten/fastigheten bedöms vidare
uppfylla kraven enligt 8 kap 1, 9 §§ PBL, exempelvis i fråga om såväl den
invändiga som utvändiga tillgängligheten.
Bygglov för enbostadshuset respektive stödmurar samt marklov för tillhörande
markarbeten skall således meddelas med stöd av 9 kap 30 respektive 35 §§ PBL.
Inför startbesked
·
Kontrollplan för byggnadsarbetena skall upprättas och inlämnas till
byggnadsnämnden för beslut i samband med startbesked.
·

Fackmässigt upprättade konstruktionshandlingar ska redovisas.
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Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
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Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________
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·

Bevis om färdigställandeskydd skall visas upp för byggnadsnämnden, enligt
10 kap 23 §, PBL.

·

Specifik energiberäkning.

·

Tekniskt samråd ska hållas snarast möjligt före byggstart,
byggnadsnämnden kallar till mötet i samråd med byggherren.

·

Markarbeten som väsentligt ändrar marknivån samt byggnadsarbeten får
inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. I annat fall
ska nämnden besluta om uttag av byggsanktionsavgift.

Slutbesked
·
Byggnaden får inte tas i bruk förrän beslut om slutbesked föreligger.
Beslutets giltighetstid
·
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från laga kraftdatum.
Upplysning
·
Enligt Plan- och bygglagen kan olika datum för överklagande gälla för olika
parter i processen. Berörda grannar, som gjort invändningar mot en
byggnation, måste delges beslutet innan beslutet vinner laga kraft. För de
kategorier som ska delges räknas överklagandetiden tre veckor från det att
de fick del av beslutet. För övriga parter gäller istället fyra veckor efter det
att beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar (13 kap. 16 § PBL).
Förfarandet med laga kraft ska medföra minskade risker för den enskilde att
drabbas av överklaganden långt i efterhand.
·

I 9 kap 27 § Plan- och bygglagen (PBL) anges att byggnadsnämnden ska
handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt
beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kan
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anses vara komplett.
·

Avgifter uttas för bygglov, planavgift samt för startbesked med beslut om
kontrollplan. Avgifterna är enligt den taxa som fastställts av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-02-24 och bedömdes komplett för handläggning 2017-05-15.
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningsplan om 192 kvm
byggnadsarea (BYA). Enbostadshusets entréplan redovisar en färdig golvnivå (FG) om
+9,50 i höjdsystem RH2000 och avses utföras med grå fasadkulör (NCS S 0502-Y) och
med tegelrött taktegel. Total bruttoarea (BTA) är 300 kvm och OPA är 75 kvm. Likaså
avser ansökan marklovspliktiga arbeten samt bygglov för stödmurar.
Kontoret utförde besiktning på fastigheten 2017-05-16.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 925 kvm landareal och är idag obebyggd.
Fastighetsbildning skedde år 2016.
Fastigheten är belägen inom område som omfattas av detaljplan som vann laga kraft
2001-09-13. Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en
huvudbyggnad/bostadshus om högst 231 kvm BYA respektive 324 kvm BTA (25%
respektive 35% av fastighetens landareal) och om högst två våningsplan. Inom tillåten
BYA skall en taktäckt biluppställningsplats kunna inrymmas. Bostadshuset skall
placeras minst 6 meter från gräns mot väg/lokalgata såsom allmän platsmark och minst
4 meter från annan gräns, särskild hänsyn skall tas till utblickar och utsikter från
angränsande väg vid placering av bebyggelse.
Vidare anges att bostadshusets får ha en byggnadshöjd om högst 5 meter.
Byggnadshöjden skall beräknas från markens medelnivå omkring byggnaden. Största
taklutning är 30 grader för bostadshus med byggnadshöjd som överstiger 3,5 meter.
Minsta tillåtna taklutning är 7 grader. Byggnaders fasader skall utföras i trä alternativt i
puts och färgsättas i vit, grå, röd eller gul kulör som anpassas till omgivningen.
Bebyggelsen skall vara småskalig och brytas upp i i volymer.
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Avslutningsvis anges i detaljplanen att enbostadshuset får inrymma en ordinär
bostadslägenhet samt en mindre lägenhet för generationsboende. Enligt
byggnadsnämndens riktlinjer bör en sådan underordnad generationslägenhet ej
överstiga 50 kvm BTA (riktlinjebeslut 2008-11-05 BN § 255).
Remiss
Grannhörande har ej genomförts då byggnadsåtgärden bedöms planenlig, med stöd av
9 kap 25 § PBL.
__________
Expedieras till:
Utsikten Solsidan Gällstaö Bostadsrättsförening
GRANRISSTIGEN 2
18162 LIDINGÖ
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Ekebyhov 1:51, 1:84, 1:570, 1:98, 1:99, 1:566, 1:115, 1:117, 1:118
Ekebyhov 1:162 (Gällstaö fastighetsägareförening)
För kännedom:
Roslagsvatten (nyanslutning@roslagsvatten.se)
__________
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BN § 158

BYGG.2017.162

232-1

Marklov samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt stödmur på
fastigheten EKEBYHOV 1:595
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två
våningsplan om 180 kvm byggnadsarea (BYA), varav ca 6 kvm utgör öppenarea (OPA) i
form av utkragande tak över entré respektive groventré, på fastigheten Ekebyhov 1:595 i
enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).
Enbostadshusets entréplan redovisar en färdig golvnivå (FG) om +18,30 i höjdsystem
RH2000 och avses utföras med grå fasadkulör (NCS S 0502-Y) och med tegelrött
taktegel. Total bruttoarea (BTA) är 312 kvm och OPA är 6 kvm.
Vidare beslutar byggnadsnämnden att bevilja bygglov för den del av stödmur som
uppförs i gräns mot servitutsväg/infartsväg, med redovisad murkrönshöjd (MK) om
+14,50, i enlighet med 9 kap 30 § PBL. Avslutningsvis beviljar byggnadsnämnden
marklov för de markförändringar som byggnationen medför inom fastigheten i enlighet
med 9 kap 35 § PBL.
Byggherren har angett Göran Felix-Andersson, SP cert.nr: 0897-11,
som kontrollansvarig för byggprojektet.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Under handläggningen har kontoret erhållit skrivelse från ägarna till
grannfastigheten Ekebyhov 1:84, där dessa framför synpunkter på att
föreliggande bygglovsärende, i likhet med de parallella ärendena på Ekebyhov
1:64, 1:116 samt 1:1596, syftar till att möjliggöra en ytterligare bostadslägenhet i
enlighet med en av de s.k. Attefallsbestämmelserna enligt 9 kap 4c § PBL.
I huvudsakliga delar tar skrivelsen upp följande:
·
Att de ursprungliga handlingarna redovisar inredning som innebär att det
rör sig om två bostadslägenheter. Detta då entréplanet är utrustat med två
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kök samt en brandcellsklassad skiljevägg (EI60) med endast en passage
mellan byggnadsdelarna, vilket då skulle stå i strid med bestämmelserna i
9 kap 4c § PBL, detta då en sådan åtgärd först kan tillskapas för ett
enbostadshus där slutbesked meddelats.
·

Vidare anges att Gällstaö som helhet bör anses utgöra värdefull miljö
alternativt ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och som inte får
förvanskas, med stöd av 9 kap 8 § 1 st. p.2a respektive 8 kap 13 § 2 st. p.4.
PBL, och där bygglovsplikt skulle gälla för att inreda en ytterligare
bostadslägenhet med stöd 9 kap 4c § PBL.

·

Slutligen anges i skrivelsen att en framtida förtätning med tvåbostadshus
medför en ökad belastning på det lokala vägnätet, likaså att detaljplanen
inte innehåller en miljökonsekvensbeskrivning för denna typ av förtätning.

·

Att strandskydd råder på hela Gällstaö, vilket skulle medföra en
dispensplikt för det ansökta enbostadshuset.

Kontoret uppmärksammade också initialt att byggnaden var redovisad med
dubbla uppsättningar av kök och andra bostadsfunktioner, vilket enligt kontorets
bedömning medför att förslaget skulle anses utgöra ett tvåbostadshus och där
tillskapandet av en ytterligare bostadslägenhet enligt 9 kap 4c § PBL föregreps.
Kontoret noterar dock att detaljplanen i sig möjliggör två bostadslägenheter, där
den ena, i form av ett s.k. generationsboende, skall vara storleksmässigt
underordnad den huvudsakliga lägenheten och ej bör överstiga 50 kvm BTA.
Kontoret har dock valt att inte betrakta den dubbla redovisningen som ett sådant
boende, med anledning av den bedömda storleken och efter samtal med
sökanden.
Enligt terminologicentrums (TNC 95) definieras en bostad av såväl primära delar
(boutrymmen) och sekundära delar (biutrymmen).
Primära delar är t.ex. kök, sovrum och vardagsrum. TNC 95 är det underlag som
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nyttjas i domstolsprövningar inom PBL-området där inte lagrummen i sig har
uttömmande legaldefinitioner, vilket exempelvis framgår av domar från markoch miljödomstolen (mål nr: P980-13) samt mark- och miljööverdomstolen (mål
nr: P4803-15).
Enligt kontorets bedömning bör det vara avgörande vid bedömningen av antalet
bostäder ifall samtliga primära bostadsdelar redovisas i en lägenhetsavskiljd
byggnadsdel eller inte, vilket i sin tur styr möjligheten till ett självständigt
boende. Denna bedömning har sedermera kommunicerats med sökanden.
Sökanden har därefter reviderat sin redovisning på så vis att byggnaden numera
endast inrymmer ett kök och en huvudentré. Vidare kvarstår en tillgänglig
passage i skiljeväggen mellan bostadshusets förskjutna byggnadsdelar.
Kontoret noterar visserligen att det nuvarande förslaget innebär ett antal
märkbara förberedelser för att i framtiden och med relativt små ingrepp tillskapa
en ytterligare bostadslägenhet med stöd av 9 kap 4c § PBL. Däremot bedöms inte
redovisningen av dubbla uppsättningar av t.ex. våtrum, tvättstugor alternativt
invändiga trappor, bedöms inte ha någon avgörande verkan, varken var för sig
eller sammantaget, för bedömningen av antalet bostäder.
Kontoret bedömer därmed att förslaget i tillräckliga delar uppfyller de krav som
gäller för att byggnaden skall betraktas som ett enbostadshus, med stöd av ovan
nämnda rättsprövning och enligt definitionerna i TNC 95.
Som svar till övriga delar av skrivelsen konstaterar kontoret att det finns en
relativt ny detaljplan för Gällstaö som föregåtts av en kulturhistorisk inventering,
där bl.a. kulturhistorisk värdefull bebyggelse som värdefulla naturområden och
utblickar pekats ut och som på erforderligt sätt skyddas genom särskilda
bestämmelser i detaljplanen. Vidare får den i övrigt gällande regleringen av
byggnaders storlek, placering till gränser och utformning anses syfta till
identifiera och anpassa tillkommande bebyggelse till den befintliga
bebyggelsemiljön.
Kontoret finner därför inga skäl till att betrakta Gällstaö i sin helhet som en
skyddsvärd bebyggelsemiljö i enlighet med ovan nämnda bestämmelser i PBL och
således finns möjligheten att inreda en ytterligare bostadslägenhet i ett befintligt
enbostadshus, med stöd av 9 kap 4c § PBL.
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Därtill konstaterar kontoret att detaljplanen redan idag uttryckligen möjliggör en
mindre generationslägenhet som i sig torde medföra risk för ökad biltrafik.
I övriga delar bedömer kontoret att förslaget är helt i enlighet med gällande
detaljplan i fråga om t.ex. avstånd till gränser och därtill hänsynen till utblickar,
redovisad BYA/BTA, byggnadshöjd, fasadkulör samt taklutning.
Således bedöms också förslaget uppfylla erforderliga krav på placering och
utformning, sett till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset för en god helhetsverkan samt möjligheterna till en
acceptabel avfallshantering med stöd av 2 kap 6 § p.1 och 5 respektive 8 kap 1 §
PBL.
Enbostadshuset respektive den obebyggda tomten/fastigheten bedöms vidare
uppfylla kraven enligt 8 kap 1, 9 §§ PBL, exempelvis i fråga om såväl den
invändiga som utvändiga tillgängligheten.
Bygglov för enbostadshuset respektive del av stödmur samt marklov för tillhörande
markarbeten skall således meddelas med stöd av 9 kap 30 respektive 35 §§ PBL.
Inför startbesked
·
Kontrollplan för byggnadsarbetena skall upprättas och inlämnas till
byggnadsnämnden för beslut i samband med startbesked.
·

Fackmässigt upprättade konstruktionshandlingar ska redovisas.

·

Bevis om färdigställandeskydd skall visas upp för byggnadsnämnden, enligt 10
kap 23 §, PBL.

·

Specifik energiberäkning.

·

Tekniskt samråd ska hållas snarast möjligt före byggstart,
byggnadsnämnden kallar till mötet i samråd med byggherren.

·
Markarbeten som väsentligt ändrar marknivån samt byggnadsarbeten får
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inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. I annat fall
ska nämnden besluta om uttag av byggsanktionsavgift.
Slutbesked
·
Byggnaden får inte tas i bruk förrän beslut om slutbesked föreligger.
Beslutets giltighetstid
·
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från laga kraftdatum.
Upplysning
·
Enligt Plan- och bygglagen kan olika datum för överklagande gälla för olika
parter i processen. Berörda grannar, som gjort invändningar mot en
byggnation, måste delges beslutet innan beslutet vinner laga kraft. För de
kategorier som ska delges räknas överklagandetiden tre veckor från det att
de fick del av beslutet. För övriga parter gäller istället fyra veckor efter det
att beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar (13 kap. 16 § PBL).
Förfarandet med laga kraft ska medföra minskade risker för den enskilde att
drabbas av överklaganden långt i efterhand.
·

I 9 kap 27 § Plan- och bygglagen (PBL) anges att byggnadsnämnden ska
handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt
beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kan
anses vara komplett.

·

Avgifter uttas för bygglov, planavgift samt för startbesked med beslut om
kontrollplan. Avgifterna är enligt den taxa som fastställts av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-02-24 och bedömdes komplett för handläggning 2017-05-15.
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i två våningsplan om 180 kvm
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byggnadsarea (BYA). Enbostadshusets entréplan redovisar en färdig golvnivå (FG) om
+18,30 i höjdsystem RH2000 och avses utföras med grå fasadkulör (NCS S 0502-Y) och
med tegelrött taktegel. Total bruttoarea (BTA) är 312 kvm och OPA är 6 kvm. Likaså
avser ansökan marklovspliktiga arbeten samt bygglov för del av stödmur. Kontoret
utförde besiktning på fastigheten 2017-05-16.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 927 kvm landareal och är idag obebyggd.
Fastighetsbildning skedde år 2016.
Fastigheten är belägen inom område som omfattas av detaljplan som vann laga kraft
2001-09-13. Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med en
huvudbyggnad/bostadshus om högst 232 kvm BYA respektive 324 kvm BTA (25%
respektive 35% av fastighetens landareal) och om högst två våningsplan. Inom tillåten
BYA skall en taktäckt biluppställningsplats kunna inrymmas. Bostadshuset skall
placeras minst 6 meter från gräns mot väg/lokalgata såsom allmän platsmark och minst
4 meter från annan gräns, särskild hänsyn skall tas till utblickar och utsikter från
angränsande väg vid placering av bebyggelse.
Vidare anges att bostadshusets får ha en byggnadshöjd om högst 5 meter.
Byggnadshöjden skall beräknas från markens medelnivå omkring byggnaden. Största
taklutning är 30 grader för bostadshus med byggnadshöjd som överstiger 3,5 meter.
Minsta tillåtna taklutning är 7 grader. Byggnaders fasader skall utföras i trä alternativt i
puts och färgsättas i vit, grå, röd eller gul kulör som anpassas till omgivningen.
Bebyggelsen skall vara småskalig och brytas upp i i volymer.
Avslutningsvis anges i detaljplanen att enbostadshuset får inrymma en ordinär
bostadslägenhet samt en mindre lägenhet för generationsboende. Enligt
byggnadsnämndens riktlinjer bör en sådan underordnad generationslägenhet ej
överstiga 50 kvm BTA (riktlinjebeslut 2008-11-05 BN § 255).
Remiss
Grannhörande har ej genomförts då byggnadsåtgärden bedöms planenlig, med stöd av
9 kap 25 § PBL.
__________
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Expedieras till:
Utsikten Solsidan Gällstaö Bostadsrättsförening
GRANRISSTIGEN 2
18162 LIDINGÖ
Bilaga: Hur mna överklagar
Underrättelse:
Ekebyhov 1:51, 1:84, 1:570, 1:98, 1:99, 1:566, 1:115, 1:117, 1:118
Ekebyhov 1:162 (Gällstaö fastighetsägareförening)
För kännedom:
Roslagsvatten (nyanslutning@roslagsvatten.se)
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BN § 159
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Strandskyddsdispens och bygglov och startbesked för nybyggnad av bastu
på fastigheten Lindby 1:27
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens från strandskyddet för nybyggnad av en
fristående bastubyggnad om ca 10 kvm byggnadsarea/bruttoarea (BYA/BTA) på
fastigheten Lindby 1:27, i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 18 b § miljöbalken (MB,
1998:808). Den yta som tillkommande byggnad upptar på mark får utnyttjas för det
avsedda ändamålet i enlighet med 7 kap 18 f § st 2 MB.
Särskilda skäl för dispens föreligger enligt 7 kap 18 c § p.1 MB då bastubyggnaden
uppförs inom en sedan lång tid etablerad tomtplats. Således bedöms marken vara
ianspråktagen på ett sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Byggnaden bedöms inte heller, genom sin storlek och utformning, påverka den
allemansrätttsliga tillgängligheten i närområdet. Inte heller bedöms livsvillkoren för
växt- och djurlivet påverkas negativt. Sammantaget bedöms verksamhetens behov av
åtgärden väga tyngre än det generella strandskyddsintresset med stöd av 7 kap 25 § MB.
Vidare beslutar byggnadsnämnden att bevilja bygglov för åtgärden i enlighet med 9 kap
31 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900). Byggnadsnämnden beslutar vidare att ge
startbesked enligt 10 kap 23 § PBL.
Byggnadsnämnden bedömer inte att åtgärden kräver kontrollansvarig med stöd av 10
kap 10 § PBL och fastställer byggherrens förslag till kontrollplan, daterad 2017-04-12.
Redovisning av kontroller:
·
Foton på utförd åtgärd.
·

Byggherren ska intyga i ansökan om slutbesked att projektet är färdigställt
enligt beviljat bygglov och kontrollplan samt notera när byggnadsarbetena
påbörjats resp avslutats.
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·

Relationsritningar ska lämnas vid ändringar, som ej kräver ändringslov.
Alla avvikelser från bygglovet skall godkännas av stadsarkitektkontoret
innan åtgärden påbörjas, varvid ändringslov alternativt ny
dispensprövning kan komma att krävas.

·

Begärda handlingar ska inlämnas senast i samband med ansökan om
slutbesked. Byggherren skall skicka in ansökan om slutbesked till
stadsarkitektkontoret.

Samrådsmöte
·
Tekniskt samråd erfordras ej i enlighet med 10 kap 14 § PBL.
Upplysning
·
Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispenser
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft.
·

Länsstyrelsens planenhet kan överpröva beslutet inom tre veckor från den dag då
kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. Sökanden uppmanas
avvakta tiden för överklagandet.

·

Bygglov/startbesked och däri fastställd kontrollplan upphör att gälla om
byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år från laga kraftdatum.

·

Avgifter uttas för strandskyddsdispens, bygglov samt för startbesked med
beslut om kontrollplan. Avgifterna är enligt den taxa som fastställts av
kommunfullmäktige.

·

Enligt Plan- och bygglagen kan olika datum för överklagande gälla för olika
parter i processen. Berörda grannar, som gjort invändningar mot en
byggnation, måste delges beslutet innan beslutet vinner laga kraft. För de
kategorier som ska delges räknas överklagandetiden tre veckor från det att

____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

116(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________

·

de fick del av beslutet. För övriga parter gäller istället fyra veckor efter det
att beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar (13 kap. 16 § PBL).
Förfarandet med laga kraft ska medföra minskade risker för den enskilde
att drabbas av överklaganden långt i efterhand.
I 9 kap 27 § Plan- och bygglagen (PBL) anges att byggnadsnämnden ska
handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela
sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att
ansökan kan anses vara komplett.

Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer inledningsvis att byggnaden har en placering som underskrider 25
meter från strandlinjen, vilket innebär att byggnaden inte omfattas av den dispensfrihet
som gäller enligt 7 kap 17 § MB. Inte heller bedöms byggnaden kunna betraktas som en
bygglovsbefriad komplementbyggnad (s.k. friggebod) enligt 9 kap 4 § PBL, detta då den
lovfriheten bedöms redan ha nyttjats på fastigheten.
Kontoret bedömer att fastigheten sedan åtminstone 1950-talet varit bebyggd och sedan
början av 1970-talet bebyggt med 3 st bostadshus, med adresserna Ellholmsvägen 52,
54 och 56, vilket medfört att marken invid bebeygggelsen ianspråktagits som
tomtplatser långt innan strandskyddslagstiftningen trädde i kraft under 1970-talet.
På den aktuella platsen finns en anlagd gräsmatta, som tillsammans med läget intill ett
av bostadshusen och dess komplementbyggnader, avger en privatiserande verkan.
Kontoret bedömer därtill att de privatiserade tomtplatserna som tillhör de ovan
nämnda 3 st bostadshusen medfört att den allemansrättsliga tillgängligheten i dessa
delar är utsläckt. Inget skyddsvärt växt- och djurliv bedöms heller finns på den aktuella
platsen, utifrån kommunens artdatabas. Särskilda skäl för att medge dispens finns
således med stöd av 7 kap 18 c p.1 MB.
Strandskyddsdispens ska därför meddelas med stöd av 7 kap 18 b § MB.
Vidare bedöms byggnadens placering och utformning lämplig, sett till landskapsbilden
och bebyggelsestrukturen i området, i enlighet med 2 kap 6 § respektive 9 kap 31 § PBL.
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Kontoret har dessutom erhållit tillräckligt tekniskt underlag för att meddela startbesked
med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-03-21 och bedömdes komplett för handläggning 2017-04-12.
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov samt startbesked för nybyggnad av en
fristående bastubyggnad om ca 10 kvm byggnadsarea/bruttoarea (BYA/BTA).
På kontorets inrådan har sökanden inkommit med flertalet foton som redovisar den
aktuella platsen i förhållande till befintlig bebyggelse.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 15592 kvm landareal och är belägen utanför sammanhållen
bebyggelse. Fastigheten är idag bebyggd med bostadsbebyggelse med tillhörande
komplementbyggnader. Fastigheten omfattas av strandskydd intill 100 m från
strandlinje vid normalvattenstånd. Den aktuella platsen för byggnaden kännetecknas av
en anlagd gräsmatta och ligger i nära anslutning till ett av bostadshusen med
tillhörande komplementbyggnader.
Remiss
Grannhörande har ej genomförts då åtgärden utgör en mindre komplementbyggnad,
med stöd av 9 kap 25 § PBL.
__________
Expedieras till:
Johan Hall
TELLUSBORGSVÄGEN 108
126 28 HÄGERSTEN
Underrättelse:
Lindby 1:27 (Ellholmsvägen 52, 54, 56 och 58).
Länsstyrelsens planenhet (stockholm@lansstyrelsen.se)
Bilagor:
situationsplan
översiktskarta
__________
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BN § 160
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Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av vårdboende till bostäder
och kontor, samt bygglov för parkeringsplatser på fastigheten HÖGBY
4:26, Färingsöhemmet
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov tom 31 augusti 2022 för
ändrad användning av större delarna av byggnad för äldreboende till bostadslägenheter
och kontor.
·
32 lägenheter inom yta om 2.115 kvm bruttoarea (BTA)
·
Kontor inom yta om 195 kvm BTA
Vidare beslutar byggnadsnämnden att medge avvikelse mot gällande detaljplan i
enlighet med 9 kap 31 b § PBL. Avvikelsen innebär att aktuell byggnad som är avsedd
för allmänna ändamål avses att användas till bostäder och kontor. Nämnden anser att
avvikelsen kan ses som liten med hänsyn till den begränsade tidsperioden och då den
aktuella byggnaden även tidigare nyttjats för en form av boende.
Byggherren har angett Tobias Aspegren , SC1482-12, som kontrollansvarig för
byggprojektet.
Jäv
Tommie Eriksson, Miljö- och stadsbyggnadschef anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Upplysning
Byggnadsåtgärderna får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från laga kraft datum.
Tekniskt samråd skall hållas snarast möjligt före byggstart, byggnadsnämnden kallar till
mötet i samråd med byggherren.
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Avgifter uttas för bygglov samt för startbesked med beslut om kontrollplan.
Enligt Plan- och bygglagen kan olika datum för överklagande gälla för olika parter i
processen. Berörda grannar, som gjort invändningar mot en byggnation, måste delges
beslutet innan beslutet vinner laga kraft. För de kategorier som ska delges räknas
överklagandetiden tre veckor från det att de fick del av beslutet. För övriga parter gäller
istället fyra veckor efter det att beslutet publicerats i Post- och inrikes tidningar (13 kap.
16 § PBL). Förfarandet med laga kraft ska medföra minskade risker för den enskilde att
drabbas av överklaganden långt i efterhand.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att den föreslagna åtgärden innebär en avvikelse mot gällande
detaljplan, då aktuell fastighet och byggnad enligt gällande detaljplan ska användas för
allmänt ändamål. Allmänt ändamål kan vara en verksamhet som drivas av staten eller
en kommun, tex kommunhus eller skola. Kontoret bedömer inte att bostäder ryms inom
ändamålet. Kontor skulle kunna inrymmas, beroende på vilken verksamhet som avses
att bedrivas där.
Vidare bedömer kontoret att föreslagen åtgärd är lämplig, då den aktuella byggnaden
redan idag inrymmer många lägenheter som används för personer som bostäder.
Byggnaden angränsar till ett bostadsområde, hembygdsgård, skola och natur vilket
anses som en mycket lämplig lokalisering av bostäder.
Sammanfattningsvis bedömer kontoret att avvikelsen kan ses som liten, med hänsyn till
tidsbegränsningen, samt platsen och byggnadens förutsättningar.
Kontoret anser att skälet till det tillfälliga behovet av bostäderna tills dess att nya
bostäder, vilka bygglov beviljats bygglov för, hunnit uppföras, är tillräckligt skäl för ett
tidsbegränsat bygglov. Vidare bedömer kontoret då endast mindre byggnationer, men
mestadels ytskiktsrenoveringar planeras inför den nya användningen av byggnaden, att
den tillfälliga användningen/ändringen är motiverad i förhållande till omfattningen av
åtgärder, samt kostnader för ändringarna och återställandet.
Kontoret bedömer att den aktuella byggnaden är lämplig för bostadsändamål och att det
finns stora fördelar med att nyttja en redan befintlig byggnad för att på ett snabbt sätt få
fram tillfälliga bostäder.
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Kontoret bedömer att både den invändiga- och utvändiga tillgängligheten till största
delen är tillgodosedd. I några av badrummen är den sk "vändcirkeln" redovisad omlott
till en mycket liten del med wc:n. Kontoret bedömer att dessa badrum kommer att
fungera väl för de flesta personer och att det finns möjlighet för person med behov av
t ex rullstol att bo i någon av de andra lägenheterna i byggnaden. Avsteg på
tillgängligheten finns möjlighet att ge vid tidsbegränsade lov och kontoret anser att det
aktuella avsteget är väl motiverat med tanke på att byggnaden är befintlig och
användningen tillfällig.
Bemötande av inkomna yttranden
Placering av ytterligare p-platser
De extra parkeringsplatser som redovisats i ansökan är redovisade inom idag redan
etablerade och använda parkeringsytor. Det är endast en omdisponering av ytorna som
planeras för att möjliggöra några extra p- platser, Inga ytterligare infarter/utfarter
planeras. 5 av de p-platser som planeras att tillkomma, är redovisade direkt norr om
den aktuella byggnaden (Kontoret mäter kortaste avståndet från de tillkommande pplatserna till delar av yta som kan användas för lek till ca 30 meter). Hela p-ytan
bedöms ha goda möjligheter till att vända på och därmed anser kontoret inte att det
föreligger någon risk att bilar kommer att backas ut från ytan mot Ulrika Jansdotters
väg (den väg som skiljer den aktuella byggnaden och bostadsrättsföreningen åt. Den
befintliga p-ytan, inom vilken de tillkommande platserna ska etableras, som vetter mot
Ulrika Jansdotters väg är belägen mitt emot bostadsrättsföreningen egen parkering och
ett av bostadshusen. Lekytan och övriga området är belägna något "längre in" i
området.Kontoret kan dock notera att flera bilar ibland står parkerade utefter Ulrika
Jansdotters väg, då bostadsrättsföreningens p-ytor sett ut att vara fullbelagda, medans
p-ytorna i samband med det tidigare äldreboendet inte varit fullbelagda. Utan att några
övriga utredningar gjorts av stadsarkitektkontoret gällande trafiksituationen och
parkeringar i området, bedömer kontoret initialt att de boende i bostadsrättsföreningen
eller besökande till dem troligtvis själva står för parkeringarna utefter Ulrika
Jandotters väg i området ut trafiksäkerhetssynpunkt.
Ökad trafik till området
Kontoret bedömer inte att trafiken till- och från området kommer att öka avsevärt. Inga
nya in- eller utfarter är heller planerade. Byggnaden har tidigare bebotts med i stort sett
samma antal lägenheter. De boende själva har troligtvis inte nyttjat p- platser i anslutning till byggnaden och verksamheten.
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Dock har personal till äldreboendet och anhöriga och övriga besökande till de boende
parkerat inom området. Kontoret anser inte att det finns skäl att neka det
tidsbegränsade bygglovet, men kan i samband med det tekniska samrådet inför
startbeskedet för åtgärden, tillsammans med sökande titta på trafiksäkerheten kring
byggnaden. Man kan exempelvis titta på om vissa p-platser (norr eller söder om
byggnaden) ska reserveras för de boende eller hemtjänsten, beroende på vilka tider på
dygnet dessa förväntas generera flest trafikrörelser.
Att byggnaden inte längre ska används som äldreboende
Stadsarkitektkontoret och byggnadsnämnden har endast att ta ställning till gällande
detaljplan och de tekniska egenskapskraven vid sin lovprövning. Eventuella villkor vid
överlåtelse av mark eller annat, bedöms vara en civilrättslig fråga som nämnden inte
kan väga in i sitt beslut. Att den aktuella byggnaden inte längre ska nyttjas till äldreboende är inte heller någon som kontoret anser att de eller byggnadsnämnden kan väga
in i sin bedömning eller beslut.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 12 april och var komplett för handläggning den 31 maj 2017.
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i drygt tre år för ändrad användning av större
delen av äldreboende till bostadslägenheter och kontor.
Under sommaren 2017 beräknas de boende på Färingsöhemmet flytta till nybyggt
äldreboende i Stenhamra.
De byggmoduler som utgjort tillfällig tillbyggnad av äldreboende sedan 2014 tas bort
under sommaren.
Avsikten enligt ansökan är att tills törsta delen nyttja de befintliga lägenheterna och
utrymmena inom byggnaden, men göra vissa ombyggnationer för att åstadkomma
·
32 stycken tillfälliga lägenheter (1-3 rok) inom en yta om ca 2.115 kvm BTA
·
kontor för hemtjänsten inom en yta om 195 kvm BTA
Inom resterande del av byggnaden, om ca 225 kvm, kommer inga ändringar att ske.
Den delen kommer inte heller att tas i anspråk för annan användning.
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Enligt sökande finns det ett mycket stort behov av bostäder inom kommunen för både
nyanlända vuxna/familjer som väntar på permanenta bostäder, samt i bostadskön för
Ekerö Bostäder. De planerade lägenheterna avses att hyras ut enligt principen 60 % till
Ekerö Bostäders kö och 40 % till nyanlända inom ramen för social förtur. Bostäderna
är av tillfällig karaktär i 5 år och bör efter denna period kunna ersättas av permanenta
bostäder i bl a Ekerö Bostäders då nybyggda flerfamiljshus i Ekerö centrum (nya
flerfamiljshus planeras även i Stenhamra centrum). Den del som planeras att tas i
anspråk som lokal/kontor avses att hyras ut till Hemtjänsten, som just nu sitter i
provisoriska lokaler. Permanenta lokaler för den verksamheten kommer kunna
tillgodoses i kommande utveckling inom kommunen. Preliminärt återställs lokalerna
efter 5 år. Då förberedande åtgärder inför den nya användningen främst rör sig om
ytskiktsrenovering blir tid och kostnad för återställande marginell.
I ansökan finns även 11 nya p-platser redovisade - till största delen inom område som
idag är ianspråktaget för parkeringsyta och tillfart till byggnaden.
Gällande förhållanden
Fastigheten är belägen inom område som omfattas av detaljplan som fastställdes den 4
september 1985. Enligt gällande detaljplan är fastigheten avsedd för Allmänna ändamål.
Allmänt ändamål i äldre planer är avsedda för allmänna ändamål och ska ha
verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman.
Aktuell byggnad är den enda byggnaden inom fastigheten. Fastigheten angränsar till ett
bostadsområde i norr med parhus/radhus i bostadsrättsform och till Färingsö
Hembygdsgård samt en fotbollsplana i söder . Längre söderut är Färentuna skola samt
två enbostadshus belägna. I övrigt gränsar aktuell fastighet till Färentunavägen samt
åkermark.
Remiss
Sakägare bereddes tillfälle att inkomma med yttrande i enlighet med 9 kap 25 § PBL,
fram till och med 7 juni 2017. Två yttrande inkom dock i ärendet efter detta datum.
Den 14 juni inkom yttrande från Christina Löwenborg (Ulrika Jandotters väg 40,
tillhörande Brf Röbacka på fastigheten Högby 4:28). I sitt yttrande skriver Christina att
den planerade parkeringsplatsen ligger mitt emot Brf Röbackas lekplats. De planerade
bostäderna och kontor kommer att öka trafiken påtagligt i området, vilket är oroande
med tanke på de barn som bor och vistas i närområdet.
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Den 16 juni 2017 inkom yttrande från Annette Kylberg (Ulrika Jandotters väg 32,
tillhörande Brf Röbacka på fastigheten Högby 4:28). Hon motsätter sig att bygglov ges
för ändrad användning, då hon förstått att marken varit en gåva avsedd för äldreboende. Att byggnaden dessutom angränsar till Brf Röbacka gör inte saken bättre.
Vidare uttrycker Annette oro för att det är långt för polis och övrig räddningstjänst att
nå till platsen, vilket skulle kunna medföra oförutsägbara konsekvenser för de boende i
området. Parkeringsplatserna som planeras angränsar till lekplatsen inom bostadsrättsföreningens område, vilket är en mardröm. I sitt yttrande skriver Annette vidare om att
hon är bestört över beslutet att lägga ner Färingsöhemmet, som var det bästa
äldreboendet inom kommunen.
__________
Expedieras till:
Ekerö kommun / fastighetskontoret
BOX 205
178 23 Ekerö
Underrättelse:
Högby 4:26, 4:28, 4:4
Färentuna-Prästgård 1.1
Hembygdsgården Färingsö
Annette Kylberg, Ulrika Jansdotters väg 32
Christine Löwenborg, Ulrika Jansdotters väg 40
Bilaga Hur man överklagar
För kännedom:
Roslagsvatten
__________
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BN § 161

BYGG.2017.350

232

Bygglov för nybyggnad av två förråd på fastigheten HÖGBY 6:1, Färentuna
skola
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på att begärda
kompletteringar inkommit.
Jäv
Tommie Eriksson, Miljö- och stadsbyggnadschef anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att ärendet behöver kompletteras med handlingar inför beslut.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 24 april och är ännu inte komplett för handläggning.
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två förrådsbyggnader på skolgården i
samband med den lekyta som håller på att iordningställas. Vardera förråd har en BYA
om 9 kvm. Total BYA blir 18 kvm.
Byggnaderna är redovisade i ett enkelt knuttimrat utförande med pulpettak.
Kontoret har begärt in kompletteringar i form av angivande av fasad- och takmaterial
samt färger, fasadritningar från fyra håll och förslag till kontrollplan, den 16 maj och
påmint om dessa den 8 juni.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft den 18 januari 1992. Enligt
detaljplanen är aktuellt del av fastigheten avsedd för skola.
__________
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Expedieras till:
EKERÖ KOMMUN
FASTIGHETSKONTORET
BOX 205
178 23 EKERÖ
__________
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BYGG.2017.351

232

Bygglov för väderskydd (skärmtak över sopbehållare) på fastigheten
HÖGBY 6:1, Färentuna skola
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för ett väderskydd (skärmtak med
spaljéer) om 12 kvm byggnadsarea (BYA), i enlighet med 9 kap 30 § plan- och
bygglagen (PBL).
Byggnadsnämnden beslutar vidare att kontrollansvarig inte krävs för byggprojektet i enlighet med 10 kap 10 § PBL.
Upplysning
·
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från laga kraft datum.
·

Avgifter uttas för bygglov samt för startbesked med beslut om kontrollplan.

·

Enligt Plan- och bygglagen kan olika datum för överklagande gälla för olika
parter i processen. Berörda grannar, som gjort invändningar mot en byggnation,
måste delges beslutet innan beslutet vinner laga kraft. För de kategorier som ska
delges räknas överklagandetiden tre veckor från det att de fick del av beslutet.
För övriga parter gäller istället fyra veckor efter det att beslutet publicerats i
Post- och inrikes tidningar (13 kap. 16 § PBL). Förfarandet med laga kraft ska
medföra minskade risker för den enskilde att drabbas av överklaganden långt i
efterhand.

Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att föreslaget skärmtak är lämpligt utformat och placerat, samt
bidrar till ett prydligt intryck av området kring skolan och förskolan. Vidare bedömer
kontoret att föreslagen åtgärd är helt i enlighet med gällande detaljplan och att bygglov
därmed ska beviljas enligt 9 kap 30 § PBL.
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Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 24 april och var komplett samma dag. Ansökan avser bygglov för
nybyggnad av skärmtak över sopkärl för skolan och förskolans räkning. Byggnadsverket
förses även med spaljéer som inte kräver bygglov. Skärmtaket har en BYA om 12 kvm
och utförs i plåt.
Skärmtaket placeras intill en stödmur på en yta som redan idag är asfalterad.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattas av detaljplan som vann laga kraft den 18 januari 1992. Enligt
detaljplanen är aktuellt del av fastigheten avsedd för skola.
__________
Expedieras till:
EKERÖ KOMMUN
Fastighetskontoret
BOX 205
178 23 EKERÖ
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Högby 2:19, 2:2
__________
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216

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
LISSELBY 1:17, STUGVÄGEN 18
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ge förhandsbeskedet att ett enbostadshus kan tillåtas på
den avsedda platsen, i enlighet med 9 kap 17 och 20 §§ samt 2 kap 2-6 §§ plan- och
bygglagen (PBL).
Enbostadshuset skall anpassas till landskap, terräng och övrig bebyggelse i området.
Storlek, utformning och placering av enbostadshuset prövas i bygglovet. Tomtplatsen
ska ges en storlek på ca 2000 kvm för att överensstämma med översiktsplanens
intentioner.
Byggnadsnämnden anser att den nya bebyggelsen sker i anslutning till befintlig
bygrupp och att bostadshuset inte avses att uppföras vare sig på åkermark eller i ett
obebyggt skogsområde och överensstämmer därmed med översiktsplanen för Ekerö
kommun. Kommunalt VA finns i området. Nämnden konstaterar att det inte finns något
uppdrag att upprätta detaljplan för området och att om området ska planläggas kommer
inte den aktuella tomten att förhindra eventuell planläggning.
Villkor
Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA.
Upplysning
Utformning och placering av enbostadshuset är viktigt, det är möjligt att ta kontakt
med bygghandläggare på stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.
I bygglovansökan ska bifogas en situationsplan, baserad på en nybyggnadskarta som
kan beställas på stadsarkitektkontoret. Om fastighetsreglering ska ske förordas att
den är avklarad innan nybyggnadskarta upprättas.
Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
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Byggnadsåtgärder får inte påbörjas innan bygglov beviljats och startbesked
meddelats.
Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslut är
förhandsbeskedet förfallet.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret anser att utredning av lämpligheten att bebygga fastigheten och reglering av
bebyggelsemiljöns utformning och utveckling skall ske i detaljplan. Området behöver
ses i ett sammanhang på grund av att bebyggelsetrycket är omfattande. Gemensamma
lösningar behövs för bland annat vägfrågorna, utfarter på allmän väg och
trafiksäkerhets- och framkomlighetsfrågor på Färentunavägen. En prövning i detaljplan
innebär att man klargör hur omgivningen påverkas.
Detaljplanen behövs även för att klara ut vad som skall vara tomtmark och naturmark
samt att fastställa tomtstorlekar och byggrätter. Kommunalt VA är utbyggt i området
men om flera fastigheter ska ges möjlighet till avstyckning måste dessa anslutas till
kommunens VA-ledningar vilket bör studeras i ett sammanhang.
Kontoret bedömer att det föreslagna byggnadsverket får betydande inverkan på
omgivningen och att ny bebyggelse bör avvakta detaljplan. Plankravet bedöms gälla för
denna enstaka byggnad då byggnader i området tillkommer "ett åt gången" och
plankravet gäller då man förväntar sig en succesiv utbyggnad som kan leda till att ny
sammanhållen bebyggelse uppkommer.
Detaljplanering för området och anslutning av tillkommande fastigheter till kommunalt
VA har ett stort allmänt intresse.
Inför arbetet med VA-planen, som antogs 2013, så angav stadsarkitektkontoret att
detaljplan inte behövdes för att ansluta befintliga bostadshus till kommunalt VA.
Denna bedömning förutsatte att det inte skulle tillkomma nya bostäder annat än på
de obebyggda fastigheterna.
Det finns en huvudbyggnad på Lisselby 1:17 och den nya etablering skulle bli ytterligare
ett bostadshus på fastigheten som därefter kan styckas av till en egen fastighet.
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Tillkommande bebyggelse, med avvägningar mellan bevarande och exploatering, bör
inte ske i enstaka ärenden om förhandsbesked eller bygglov utan inom ramen för ett
detaljplanearbete.
Även om det naturligtvis finns ett enskilt intresse att stycka av tomtplatser från
befintliga fastigheter så bedöms det allmänna intresset, att etableringen ska avvakta
detaljplanen, vara övervägande. Om bostadshuset tillåts, och därefter en avstyckning
sker, kommer detta att ha en stor prejudicerande verkan för övriga fastigheter i hela
området.
Kontoret bedömer att då miljönämnden i sitt yttrande har angett att riktvärdena för
buller klaras, bedöms en bullerutredning i enlighet med trafikverkets yttrande,
obehövlig.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 28 april 2017 och var komplett den 30 maj 2017 och avser
förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett enbostadshus.
Remiss
Grannar har beretts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 § PBL, inget yttrande har
inkommit.
Roslagsvatten AB anger att fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Fastigheten har idag, före avstyckning, en förbindelsepunkt för dricksvatten
och spillvatten. Vid styckning av fastigheten kommer en ny förbindelsepunkt att byggas
i anslutning till den befintliga. Servitut över den ena avstyckningen kan bli aktuell
beroende på hur styckningen görs.
Ärendet har skickats på remiss till trafikverket beträffande utfart på allmän väg
(Färentunavägen).
Trafikverket anger att väg 800 hade ett ÅDT på ca 3000 fordon ett genomsnittsdygn
2007, och hastigheten är satt till 70 km/tim.
Trafikverket vill upplysa om att inför kommande bygglovansökan måste sökande ta
fram en bullerutredning som visar att Boverkets och Länsstyrelsens riktlinjer klaras i
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enlighet med Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnde (SFS 2015:216).
Enligt 3 § första stycket i förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte
överskrida:
1.
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2.
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden
Enligt 4 § första stycket i förordningen framgår att om den ljudnivå som anges i 3 §
första stycket 1 ändå överskrids bör:
1.
Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2.
Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Enligt 8 § förordningen ska vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad,
hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Vid
bullerutredningar inför nybyggnad av bostäder ska beräknade gränsvärden för buller
och vibrationer utgå från Trafikverkets basprognoser för år 2040, för att de ska kunna
bedömas av Trafikverket. Andra faktorer inom transportsystemet, vilka i
förekommande fallinte omfattas av gällande basprognoser, kan också vara relevanta att
beakta. Om bullerutredningen visar överskridande av gränsvärden och om bygglov
ändå ges som avsteg från Trafikverkets bedömning, kan Trafikverket komma att kräva
full ersättning för de kostnader som kan uppkomma för Trafikverket, av den
byggnadsnämnd som beviljat avsteget. Överskridande av gränsvärden för buller och
vibrationer kan annars leda till allmänt försämrad tillgänglighet både regionalt och
lokalt, i form av restriktioner såsom nedsatta hastigheter och begränsningar för tung
trafik.
Trafikverket anser generellt att samlad bebyggelse ska planläggas så att förutsättningarna för en god bebyggd miljö reds ut ordentligt, där nybyggnaden sätts in i ett
större sammanhang där bland annat hur man kan nå viktiga målpunkter som skolor
och annan samhällsservice ordnas på ett bra sätt. I området har flera avstyckningar
skett det senaste året. Trafikverket anser att det är viktigt att nybyggnad resulterar i god
bebyggd miljö med trafiksäkra lösningar för alla trafikslag, i ett samhälle som strävar
mot ett samhälle med minskat bilberoende.
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Det finns busshållplats knappt 200 meter från fastigheten. Problemet är att det inte
finns gång- och cykelbana, vägren eller belysning längs väg 800. Trafikverket anser att
Ekerö kommun därför bör överväga att bygga ut kommunal gång- och cykelbana, om
man medger så mycket utbyggnad i området som man gjort de senaste åren.
Om ovanstående beaktas har trafikverket inget att invända mot att förhandsbesked och
senare bygglov ges.
Miljönämnden har avseende trafikbuller inget att invända mot förhandsbesked för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lisselby 1:17.
Föreslaget enbostadshus avses placeras ca 75 meter från väg.
Enligt kontorets översiktliga beräkningar av vägtrafikbuller så klaras riktvärden enligt 3
§ "Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader", d v s
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå vid uteplats.
Gällande förhållanden
Fastigheten 4360 kvm och ligger inom ett område med sammanhållen bebyggelse.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas även av särskilda
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
I 2 kap 1 § PBL framgår att vid prövning av denna lag ska hänsyn tas både till allmänna
och enskilda intressen.
I 2 kap 2 § anges att prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap och 4 kap miljöbalken (MB) ska
tillämpas.
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I 2 kap 3 § PBL anges bland annat att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande
utformning av bebyggelse och grönområden, samt en långsiktigt god hushållning med
mark.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska, vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
I 4 kap 2 § PBL följer bland annat att kommunen ska med en detaljplan pröva ett
markområdes lämplighet för bebyggelse samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för
ett nytt byggnadsverk om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
Av 9 kap 31 § PBL framgår att en förutsättning för att bygglov ska ges för en åtgärd
utanför ett område med detaljplan är att åtgärden inte förutsätter planläggning.
Följande punkter bör beaktas vid bygglovansökan och bygglovprövningen för ett nytt
enbostadshus på platsen:
·
Det är viktigt att anpassning sker efter platsens befintliga förutsättningar. Det
handlar såväl om att välja lämplig skala och gestaltning som att vara noggrann
med markberedningen.
·
Den befintliga bebyggelsen på platsen ska värnas, såväl bostads- som
komplementbyggnader, och det ska beaktas hur den befintliga bebyggelsen kan
förstärka och bidra till en skiftande och spännande boendemiljö. Även rummet
mellan husen är viktig och påverkar områdets helhetsintryck.
·
En väl genomtänkt gestaltning bidrar ofta positivt till landskapet och
helhetsintrycket. En sammanhållen gestaltning ska eftersträvas där alla delar
samverkar till en helhet.
·
Ny bebyggelse ska utgå från tomtens och omgivningens förutsättningar och huset
ska placeras så att det blir en del av landskapet. De värdefulla utblickarna mot
landskapet ska inte störas.
·
Hänsyn ska tas till de naturliga nivåskillnaderna, ju mindre markarbeten som
görs desto bättre kommer byggnaden att passa in i landskapet. Även befintlig
vegetation kan vara bra att ha som utgångspunkt för den nya byggnaden.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

134(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
·

En lokal anknytning till platsen ska skapas genom medvetna form-, färg- och
materialval. Omgivande husvolymers storlek, höjd- och djupverkan ska studeras
och samspela med den tillkommande bebyggelsen.
__________
Expedieras till:
Sabine Ekstam Karlsson
Tureholmsvägen 33
179 75 Skå
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Lisselby 1:16, 1:18, 1:14
Vifärna 3:65
__________
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Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad av ett
enbostadshus på fastigheten HOGSTA 4:3, LAMBARUDD 11
Beslut
Strandskyddsdispens
Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna,
enligt 7 kap 15 § miljöbalken (MB), för ett enbostadshus på 200 kvm i två våningar, där
ytan på marken upptas av 100 kvm.
Särskilda skäl för dispensen är att, i enlighet med 7 kap 18c p 1, området redan har
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Åtgärden innebär inte någon väsentlig förändring av den allemansrättsliga
tillgängligheten eller inskränkning av det rörliga friluftslivet, åtgärden bedöms inte
heller innebära någon väsentlig förändring beträffande livsvillkoren för djur- och
växtliv.
Tomtplatsavgränsningen motsvaras av landarealen på fastigheten Hogsta 4:3 som är
5096 kvm, i enlighet med det beslut om tomtplatsavgränsning som gjordes när dispens
från strandskyddsbestämmelserna medgavs den 2 september 1999.
Lokaliseringsprövning/förhandsbesked
Byggnadsnämnden beslutar att ge förhandsbeskedet att ett enbostadshus kan tillåtas på
den avsedda platsen, i enlighet med 9 kap 17 och 20 §§ samt 2 kap 2-6 §§ plan- och
bygglagen (PBL).
Enbostadshuset skall anpassas till landskap, terräng och övrig bebyggelse i området.
Storlek, utformning och placering av enbostadshusen prövas i bygglovet.
I övrigt hänvisas till stadsarkitektkontorets bedömning.
Upplysning
Länsstyrelsens planenhet kan pröva beslutet om dispens inom tre veckor från den dag
då kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen.
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Sökanden uppmanas avvakta tiden för prövningen.
Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte
har påbörjats inom två år eller avslutas inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
Utformning och placering av enbostadshuset är viktigt, det är möjligt att ta kontakt
med bygghandläggare på stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.
I bygglovansökan ska bifogas en situationsplan, baserad på en nybyggnadskarta som
kan beställas på stadsarkitektkontoret. Om fastighetsreglering ska ske förordas att
den är avklarad innan nybyggnadskarta upprättas.
Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Byggnadsåtgärder får inte påbörjas innan bygglov beviljats och startbesked
meddelats.
Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslut är
förhandsbeskedet förfallet.
Avloppet ska anslutas till avloppsanläggningen som drivs av Lambarudds
samfällighetsförening.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 24 april 2017 och var komplett den 23 maj 2017.
Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked om bygglov för uppförande av
ett enbostadshus på 200 kvm i två våningar, där ytan på marken upptas av 100 kvm.
Bostadshuset ska placeras där två komplementbyggnader finns idag.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Stadsarkitektkontoret anser att det finns särskilda skäl att medge strandskyddsdispens
för ett enbostadshus.
Bostadshuset ska placeras på en ianspråktagen tomtplats där det idag finns två
komplementbyggnader.
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Kontoret bedömer, med hänvisning till tidigare medgiven dispens och
tomtplatsavgränsning, att fastigheten redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Uppförande av ett enbostadshus
innebär inte någon väsentlig förändring av den allemansrättsliga tillgängligheten eller
inskränkning av det rörliga friluftslivet. Åtgärden bedöms inte heller innebära någon
väsentlig förändring beträffande livsvillkoren för djur- och växtliv.
Stadsarkitektkontorets bedömning görs utifrån den strandskyddsdispens som
länsstyrelsen medgav den 2 september 1999 för uppförande av gäststuga och
vagnslider. Tomtplats motsvarar, enligt beslutet, fastigheten Hogsta 4:3 (lst beteckning
18511-1999-31043-0125-02-007).
Hela fastigheten omfattas således av ett lagakraftvunnet beslut om tomtplats. Den
allemansrättsliga tillgången till det aktuella markområdet får anses utsläckt genom den
tomtplatsavgränsning som gjorts. Den tomtplatsavgränsning som har gjorts vid den
tidigare tillståndsprövningen innebär därmed att tomtgränsen sträcker sig ända ner till
strandlinjen (MÖD mål nr M 804-13). En tomtplatsavgränsning, som anger en
hemfridszon, får betraktas som ett gynnande beslut (MÖD 2012:24). Och kan därför
inte ändras eller bortses från utan vidare. I mark- och miljödomstolens dom 3869-15
görs tolkningen att avgörandena ovan innebär en beslutad tomtplats att ett område
pekas ut som inte är allemansrättsligt tillgängligt. Därmed får området, enligt
domstolen, anses vara ianspråktaget i den mening som avses i 7 kap 18 c § miljöbalken.
Kontoret anser därtill att hänsyn till det enskilda intresset, i enlighet med 7 kap 25 §
MB, talar för att medge dispens då förslaget inte strider mot syftet med
strandskyddsbestämmelserna.
Sammantaget bedömer stadsarkitektkontoret att det kan vara möjligt att medge
strandskyddsdispens för ett enbostadshus.Kontoret anser att det är lämpligt att uppföra
ett enbostadshus på platsen.
Föreslagen placering är lämplig mot bakgrund av att den underordnar sig befintlig
bystruktur och att bebyggelsen lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan
samhällsservice, enligt 2 kap 2-6 §§ PBL.
Föreslagen lokalisering bedöms ha stöd i översiktsplanen.
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

138(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-06-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
Åtgärden bedöms inte påverka riksintressena respektive de särskilda bestämmelserna
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet.
Kontoret anser att utformningen av bostadshuset är av största vikt framförallt med
hänsyn till omgivande bebyggelse, terräng och naturförutsättningar.
I kulturmiljöprogrammet för Ekerö kommun anges bland annat följande punkter som
är viktiga när man bygger nytt på landsbygden.
·
·

·
·
·
·

Det är viktigt att anpassning sker efter platsens befintliga förutsättningar. Det
handlar såväl om att välja lämplig skala och gestaltning som att vara noggrann
med markberedningen.
Den befintliga bebyggelsen på platsen ska värnas, såväl bostads- som
komplementbyggnader, och det ska beaktas hur den befintliga bebyggelsen kan
förstärka och bidra till en skiftande och spännande boendemiljö. Även rummet
mellan husen är viktig och påverkar områdets helhetsintryck.
En väl genomtänkt gestaltning bidrar ofta positivt till landskapet och
helhetsintrycket. En sammanhållen gestaltning ska eftersträvas där alla delar
samverkar till en helhet.
Ny bebyggelse ska utgå från tomtens och omgivningens förutsättningar och huset
ska placeras så att det blir en del av landskapet. De värdefulla utblickarna mot
landskapet ska inte störas.
Hänsyn ska tas till de naturliga nivåskillnaderna, ju mindre markarbeten som
görs desto bättre kommer byggnaden att passa in i landskapet. Även befintlig
vegetation kan vara bra att ha som utgångspunkt för den nya byggnaden.
En lokal anknytning till platsen ska skapas genom medvetna form-, färg- och
materialval. Omgivande husvolymers storlek, höjd- och djupverkan ska studeras
och samspela med den tillkommande bebyggelsen.

I bygglovet får storlek, höjd och utformning på byggnaden noggrannt studeras.
Byggnadsnämnden är inte bunden till den storlek av bostadshuset som nämnden har
gett dispens för.
Beträffande de grannsynpunkter som inkommit så tar förhandsbeskedet bara ställning
till om platsen är lämplig för ett bostadshus, den exakta placeringen av byggnaden
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kommer att studeras i bygglovet. Då sänds även bygglovhandlingarna ut till berörda
grannar. Stadsarkitektkontoret delar bedömningen att det vore värdefullt att spara det
gamla magasinet.
Beträffande yttrandet från fastighetsägaren till Hogsta 4:7 så kommer tillfarten till
bostadshuset att klaras ut, med servitut eller dylikt, vid en eventuell avstyckning.
Förhandsbeskedet tittar bara på att det är möjligt att ta sig till den aktuella tomtplatsen.
Gällande förhållanden
Fastighetens area är 6886 kvm varav landarealen är 5096 kvm. Fastigheten är
lokaliserad inom sammanhållen bebyggelse.
Avstyckning gjordes 1984.
Fastigheten är bebyggd med ett bostadshus, tre mindre komplementbyggnader, en
sjöbod och ett fordonslider.
I översiktsplanen för Ekerö kommun anges att bebyggelse bör ske i eller i anslutning till
befintliga bygrupper. Ny bebyggelse ska inordnas i den struktur som finns i området.
Bebyggelsens placering och utformning ska bidra till en sammanhållen karaktär. Ny
bebyggelse ska inte tillåtas inom orörda skogsområden eller ute på öppen åkermark.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.
I 2 kap 1 § PBL framgår att vid prövning av denna lag ska hänsyn tas både till allmänna
och enskilda intressen.
I 2 kap 2 § anges att prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
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Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap och 4 kap
miljöbalken (MB) ska tillämpas.
I 2 kap 3 § PBL anges bland annat att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande
utformning av bebyggelse och grönområden, samt en långsiktigt god hushållning med
mark.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska, vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Fastigheten omfattas av strandskydd 300 meter.
Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett
område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar
eller anordningar som avses i 1 och 2,
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
Som särskilda skäl enligt 7 kap 18c § Miljöbalken (MB) vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser
1.
2.
3.

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
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4.
5.
6.

behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Enligt 7 kap 25 § MB framgår att vid prövningen ska hänsyn även tas till enskilda
intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på
bland annat skyddsbestämmelserna om strandskydd får därför inte gå längre än vad
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser
enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och strandområden, med
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin helhet är av
riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
Remiss
Miljönämnden har i beslut, daterat den 23 maj 2017, § D 221, angett att man inte har
något att invända mot att förhandsbesked ges för nybyggnad av ett enbostadshus på
fastigheten under förutsättning att avloppet kan anslutas till den gemensamma
avloppsanläggning som drivs av Lambarudds samfällighetsförening.
Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att avloppsanläggningen har kapacitet att
ansluta enbostadshuset.
Försvarsmakten har meddelat i beslut daterat den 29 maj 2017, att man inte har något
att erinra i rubricerat ärende.
Grannar har beretts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 § PBL, två yttranden har
inkommit.
Fastighetsägarna till Hogsta 4:6 har inkommit med varsit yttrande i ärendet. I det ena
yttrandet anges att hon är mycket positiv till att det blir ett till hus. Hon har även förslag
på placering av bostadshuset. Fördelen med placeringen är nära till VA, kräver inte så
mycket sprängning. Altanen blir insynsskyddad, entrén blir mot gemensamma ytor.
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Norra gaveln har fin utsikt mot vattnet. Och det gamla magasinet kan bli kvar på sin
ursprungliga plats. I det andra yttrandet bifaller fastighetsägaren sin frus idéer som hon
redovisat.
Fastighetsägaren till Hogsta 4:7 har inkommit med ett yttrande där han undrar hur
tillfarten till den nya byggnaden ska ske. Eller om det inte är nån avstyckning från
Hogsta 4:3 utan bara ytterligare en byggnad på tomten? Han har i övrigt inget att
invända mot bygget.
__________
Expedieras till:
NYMAN MARTIN
LAMBARUDDS GÅRD LAMBARUDD 11
178 93 DROTTNINGHOLM
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Hogsta 4:16, 4:6, 4:1, 4:7, 4:8 och 4:9
__________
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BN § 165
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Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten
Menhammar 1:2
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att ge förhandsbeskedet att ett enbostadshus (ersättning av
befintligt bostadshus) kan tillåtas på den avsedda platsen, i enlighet med 9 kap 17 och
20 §§ samt 2 kap 2-6 §§ plan- och bygglagen (PBL).
Enbostadshuset skall anpassas till landskap och till terräng. Storlek, utformning och
placering av enbostadshusen prövas i bygglovet. Byggnadsnämnden har inte tagit
ställning till det husförslag som bifogats ansökan om förhansbesked.
Skälen till byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under
stadsarkitektkontorets bedömning.
Upplysning
Utformning och placering av enbostadshuset är viktigt, det är möjligt att ta kontakt
med bygghandläggare på stadsarkitektkontoret innan bygglovhandlingar upprättas.
I bygglovansökan ska bifogas en situationsplan, baserad på en nybyggnadskarta som
kan beställas på stadsarkitektkontoret. Om fastighetsreglering ska ske förordas att
den är avklarad innan nybyggnadskarta upprättas.
Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Byggnadsåtgärder får inte påbörjas innan bygglov beviljats och startbesked
meddelats.
Inkommer inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslut är
förhandsbeskedet förfallet.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 9 december 2016 och var komplett den 15 maj 2017.
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Ansökan avser strandskyddsdispens och förhandsbesked om bygglov för uppförande av
ett enbostadshus (ersättning av befintligt bostadshus).
Byggnadsnämnden beslutade den 2 februari 2017, BN § 24, att medge
strandskyddsdispens för ett enbostadshus på platsen.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret anser att det är lämpligt att uppföra ett enbostadshus på platsen.
Föreslagen placering är lämplig mot bakgrund av att den underordnar sig befintlig
bystruktur och att bebyggelsen lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp samt annan
samhällsservice, enligt 2 kap 2-6 §§ PBL.
Föreslagen lokalisering bedöms ha stöd i översiktsplanen.
Åtgärden bedöms inte påverka riksintressena respektive de särskilda bestämmelserna
för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet.
Den exakta utformningen och läget på enbostadshuset studeras i bygglovet. Då kommer
även bygglovhandlingar att sändas ut till grannar för eventuella synpunkter.
I kulturmiljöprogrammet för Ekerö kommun anges bland annat följande punkter som
är viktiga när man bygger nytt på landsbygden.
·
·

·

Det är viktigt att anpassning sker efter platsens befintliga förutsättningar. Det
handlar såväl om att välja lämplig skala och gestaltning som att vara noggrann
med markberedningen.
Den befintliga bebyggelsen på platsen ska värnas, såväl bostads- som
komplementbyggnader, och det ska beaktas hur den befintliga bebyggelsen kan
förstärka och bidra till en skiftande och spännande boendemiljö. Även rummet
mellan husen är viktig och påverkar områdets helhetsintryck.
En väl genomtänkt gestaltning bidrar ofta positivt till landskapet och
helhetsintrycket. En sammanhållen gestaltning ska eftersträvas där alla delar
samverkar till en helhet.
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·
·

Ny bebyggelse ska utgå från tomtens och omgivningens förutsättningar och huset
ska placeras så att det blir en del av landskapet. De värdefulla utblickarna mot
landskapet ska inte störas.
Hänsyn ska tas till de naturliga nivåskillnaderna, ju mindre markarbeten som
görs desto bättre kommer byggnaden att passa in i landskapet. Även befintlig
vegetation kan vara bra att ha som utgångspunkt för den nya byggnaden.

Gällande förhållanden
Fastighetens area är 10 903 970 kvm. Fastigheten är lokaliserad utanför sammanhållen
bebyggelse. Fastigheten omfattas av strandskydd 300 meter. Aktuell del av fastigheten
är belägen inom strandskyddsområde.
I översiktsplanen för Ekerö kommun anges att bebyggelse bör ske i eller i anslutning till
befintliga bygrupper. Ny bebyggelse ska inordnas i den struktur som finns i området.
Bebyggelsens placering och utformning ska bidra till en sammanhållen karaktär. Ny
bebyggelse ska inte tillåtas inom orörda skogsområden eller ute på öppen åkermark.
Området, liksom hela Ekerö kommun, omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 §§ MB som innebär att Mälaren med öar och
strandområden, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området, i sin
helhet är av riksintresse. Inom detta område ska turismens och friluftslivets, främst det
rörliga friluftslivets intressen, särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag
eller andra ingrepp i miljön.
I 2 kap 1 § PBL framgår att vid prövning av denna lag ska hänsyn tas både till allmänna
och enskilda intressen.
I 2 kap 2 § anges att prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked ska syfta till att
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan
användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap och 4 kap miljöbalken (MB) ska
tillämpas.
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I 2 kap 3 § PBL anges bland annat att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter samt främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande
utformning av bebyggelse och grönområden, samt en långsiktigt god hushållning med
mark.
Enligt 2 kap 6 § PBL ska, vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag,
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.
Remiss
Miljönämnden har i beslut, daterat den 15 maj 2017, § D 209, angett att man inte har
något att invända mot att förhandsbesked ges för nybyggnad av ett enbostadshus på
fastigheten under förutsättning att avlopp anläggs i enlighet med miljönämndens beslut
daterat den 12 maj 2017, § D 204.
Grannar har beretts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 § PBL, inget yttrande har
inkommit.
__________
Expedieras till:
Margareta Wallenius-Kleberg
MENHAMMAR ALLÉ 1
178 90 EKERÖ
Bilaga: Hur man överklagar
Underrättelse:
Husby 6:14, 6:15 och 6:10
__________
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232

Bygglov och startbesked för utvändig ändring av verksamhetslokal på
fastigheten TAPPSUND 1:57, Fredrikstrandsvägen 2A
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen (PBL)
bevilja bygglov för fasadändring. Fasadändringen avser ny entrédörr och sidoljus på
fasad mot norr.
Byggnadsnämnden beslutar också att:
·
inte kräva att kontrollansvarig utses enligt 10 kap 10 § PBL, vidare att
·
lämna startbesked enligt 10 kap 23 § i samma lag, och att
·
fastställa byggherrens kontrollplan.
Jäv
Tommie Eriksson, Miljö- och stadsbyggnadschef anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Tillägg till kontrollplan
Projektet skall utföras enligt PBL (2010:900), Plan- och byggför-ordningen
(2011:338), Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).
Redovisning av kontroller:
Foton på utförd åtgärd.
Anlitad entreprenör och projektör skall intyga att dokumenterad egenkontroll
genomförts (PBL 10 kap 8 §).
Byggherren ska verifiera att entreprenör/er och projektör/er utfört
egenkontroller, vilket dokumenteras genom att det godkända förslaget till
kontrollplan inlämnas med signerade kontrollpunkter.
Byggherren ska intyga i ansökan om slutbesked att projektet är färdigställt enligt
beviljat bygglov och kontrollplan samt notera när byggnadsarbetena påbörjats
resp avslutats.
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Relationsritningar ska lämnas vid ändringar, som ej kräver ändringslov. Alla
avvikelser från bygglovet skall godkännas av stadsarkitektkontoret innan
åtgärden påbörjas, varvid ändringslov kan komma att krävas.
Begärda handlingar ska inlämnas senast i samband med ansökan om slutbesked.
Byggherren skall skicka in ansökan om slutbesked till stadsarkitektkontoret.
Samrådsmöte
Tekniskt samråd erfordras ej i enlighet med 10 kap 14 § PBL.
Upplysning
Bygglov/startbesked samt strandskyddsdispens och däri fastställd kontrollplan
upphör att gälla om byggnadsarbetena inte påbörjats inom två år från laga
kraftdatum.
Avgifter uttas för bygglov, strandskyddsdispens samt för startbesked med beslut
om kontrollplan. Avgifterna är enligt den taxa som fastställts av
kommunfullmäktige
Enligt Plan- och bygglagen kan olika datum för överklagande gälla för olika parter i
processen. Berörda grannar, som gjort invändningar mot en byggnation, måste delges
beslutet innan beslutet vinner laga kraft.
I 9 kap 27 § Plan- och bygglagen (PBL) anges att byggnadsnämnden ska
handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt och meddela sitt
beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kan anses
vara komplett.
Slutbesked
Byggnaden får ej tas i bruk innan slutbesked föreligger. I annat fall kan nämnden
beslut om uttag av sanktionsavgift.
Beslutets giltighetstid
Beviljat bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från laga kraft datum.
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Stadsarkitektkontorets bedömning
Den tidigare förskolan ska användas som lokal för vuxna med funktionsnedsättning.
Kontoret bedömer att åtgärden är lämplig.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-04-19 och var komplett för handläggning samma dag.
Ansökan avser ny entrédörr och sidoljus på fasad mot norr.
Gällande förhållanden
Fastigheten är belägen inom område som omfattas av detaljplan fastställd 1981-06-26.
__________
Expedieras till:
EKERÖ KOMMUN
FASTIGHETSKONTORET
BOX 205
178 23 EKERÖ
__________
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Strandskyddsdispens för renovering och utökning av befintlig brygga på
fastigheten Älvnäs 1:22
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt
7 kap 15 § Miljöbalken (MB) för renovering och utökning av befintlig bad- och
båtbrygga med måtten 5 x 2 meter. Bryggan förlängs i sin nuvarande sträckning med
ytterligare 7 meter till 12 x 2 meter. Särskilda skäl för dispensen i enlighet med 7 kap
18c § MB finns, då området redan tagits i anspråk som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Vidare torde bryggan inte ha någon negativ påverkan på
livsvillkoren för djur- eller växtliv varken på land eller i vatten, då någon skyddsvärd
flora eller fauna inte har etablerats i eller runt bryggområdet.
Villkor
I enlighet med 16 kap 2 § MB förenas beslutet med följande villkor:
arbeten i vatten får inte utföras under perioden 1 april till 31 augusti, med hänsyn till
växt- och djurlivet.
Bryggan och anslutande vattenområde ska vara allemansrättsligt tillgängliga. Brygga
ska hållas fri från skyltar, utemöbler eller andra anordningar som hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas på bryggan eller i vattenområdet.
Upplysning
Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispenser inte har
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
Länsstyrelsens planenhet kan överpröva beslutet inom tre veckor från den dag då
kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. Sökanden uppmanas avvakta
tiden för överklagandet.
Virke som behandlats med bekämpningsmedel som innehåller arsenik eller andra
kromföreningar får endast användas när det är nedgrävt eller på annat sätt fast
anbringat i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten, som konstruktionstimmer
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(stolpar, bärverk) i bryggor eller andra marina anläggningar.
Virke som behandlats med bekämpningsmedel innehållande kreosot före 18 oktober
1976 kan användas inom ovan redogjorda områden.
Uppläggning av muddermassor är anmälningspliktig verksamhet, enligt
Miljöprövningsförordningen 2013:251. Anmälan till Miljönämnden ska göras i god tid
innan arbetena påbörjas. Miljö- och hälsoskyddskontoret bör kontaktas för råd i
ärendet.
Avgift uttas för strandskyddsdispens.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att det finns särskilda skäl att göra undantag från
strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 18c § Miljöbalken, eftersom åtgärden inte
väsentligt försämrar livsvillkoren för djur- och växtlivet, varken på land eller i vatten.
Vidare står sökt åtgärd helt i överensstämmelse med gällande detaljplan, och kontoret
bedömer också att placering utmed strandlinjen är lämpligt vald, med hänsyn tagen till
både de enskildas och det allmännas intressen.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom och var komplett för handläggning 2017-04-25 , och avser
strandskyddsdispens för renovering och utökning av befintlig bad- och båtbrygga med
måtten 5 x 2 meter. Bryggan förlängs i sin nuvarande sträckning med ytterligare 7
meter till 12 x 2 meter.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattas av detaljplan #111, laga kraftvunnen 1993-09-09.
Enligt beskrivning till gällande detaljplan är strandskyddet på kvartersmark upphävt.
Aktuellt vattenområde, betecknat WV, är i tillhörande bestämmelser utlagt som
bryggområde för småbåtar
__________
Expedieras till:
Hamerslag, Magnus
DOMHERREVÄGEN 19 B
178 39 EKERÖ
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Underrättelse:
Länsstyrelsens planenhet
Bilagor: situationsplan, översiktskarta
__________
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Anmälan ( Attefall) för nybyggnad av komplementhus på fastigheten
Närlunda 59:55
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte ge startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus (Attefall), i enlighet med 9 kap 4 a § och 10 kap 23 § plan- och bygglagen
(PBL) då startbesked inte kan ges för ytterligare ett komplemenetbostadhus (Attefall)
på fastighet med en-eller tvåbostadshus.
Upplysning
Avgifter uttas för beslut om att neka startbesked.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer att det med hänvisning till 9 kap 4a § PBL endast är möjligt att
uppföra ett bostadskomplementhus på fastighet med ett en- eller tvåbostashus. Då det
på den aktuella fastigheten finns ett tvåbostadshus och startbesked redan tidigare givits
för ett bostadskomplementhus, bedömer kontoret inte att startbesked för ytterligare ett
bostadskomplementhus (attefallshus) kan ges i enlighet med 9 kap 4 a § PBL.
Kontoret gör inte samma tolkning som advokat Lars Biertz av det rättsfall som bifogats
till ansökan. Rättsfallet bidrar inte till att ändra kontoret bedömning.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom den 11 maj 2017 och var då komplett för beslut om att neka startbesked.
Ansökan avser startbesked för nybyggnad av komplementbostadshus (Attefall) om 25
kvm BYA (andra komplementbostadshuset i form av sk Attefallsåtgärd på fastigheten)
Till ansökan har bifogats en skrivelse från Lars Biertz, advokat. Av skrivelsen framgår
att han bedömer att det av rättsfall Mark- och miljööverdomstolens mål P 4801-15
framgår att varje lägenhet i ett en- och tvåbostadshus har rätt till sina separata
Attefallsåtgärder. Vidare har utdrag ur lagtexten bifogats till ansökan.
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Gällande förhållanden
Fastigheten har en area om 1 434 kvm och är belägen inom område som omfattas av
detaljplan.
På fastigheten finns ett tvåbostadshus.
Den 25 augusti 2016, DB § 514, beslutade byggnadsnämnden att ge startbesked för
nybyggnad av komplementbostadshus (Attefall) om 25 kvm BYA. Slutbesked har ännu
inte utfärdats för åtgärden.
Lagrum
Enligt 9 kap 4a § PBL krävs det trots 2 § inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett
en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som
1. avses utgöra antingen en särskild bostad
(komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad,
2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna
paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter,
3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter,
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.
Rättsfall
Mark- och miljööverdomstolens mål P 4801-15
Det ärendet handlar om en Attefallstillbyggnad om 15 kvm på ett radhus. I sin dom
konstaterar mark- och miljööverdomstolen att radhus består av sammanbyggda eneller tvåbostadshus och är inte ett flerbostadshus oavsett hur många bostäder som finns
i radhuslängan. Ett parhus kan vara en- eller tvåbostadshus som är sammanbyggda
parvis mellan tomtgränser. . Vidare framgår i domen att konsekvenserna av att bedöma
radhuset som två tvåbostadshus blir att ägaren till den intilliggande bostaden, som
också har sin bostad på egen fastighet, inte kommer att kunna göra en tillbyggnad
eftersom 9 kap 4 c PBL tillåter högst en tillbyggnad.
__________
Expedieras till:
Bostadsrättsföreningen Mälarstaden på Ek
BOX 6042
102 31 STOCKHOLM
Bilaga: Hur man överklagar
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Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) på fastigheten
TÖRNBY 7:1, STENHAMRAVÄGEN 73
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att inte bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) om 93 kvm byggnadsarea (BYA), enligt 9 kap 31 § pkt 2 plan- och
bygglagen (PBL), då åtgärden inte bedöms lämplig med hänsyn till stads- och
landskapsbilden och då åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning.
Skälen till byggnadsnämndens ställningstagande redovisas närmare under
stadsarkitektkontorets bedömning.
Upplysning
Avgift uttas för avslag av bygglov.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Kontoret bedömer främst att då detaljplaneläggning för området är i nära tid bör
åtgärden avvakta detaljplan. I en detaljplan regleras exempelvis byggnadernas storlek
både till yta och höjd, samt dess placering. Kontoret bedömer att om den aktuella
åtgärden skulle tillåtas, så skulle risken vara stor att garaget skulle vara större än det
man kommer föreslå som största storlek för komplementbyggnader i området. Då
garaget är redovisat långt ifrån bostadshuset finns det även risk för att det på den
aktuella platsen i kommande detaljplan skulle kunna föreslås möjlighet till ytterligare
tomter för bostadsbebyggelse, eventuellt med nya tillfartsvägar osv. Garage med
redovisad placering skulle kunna förhindra detta.
Vidare bedömer kontoret att en uppfattad tomtplats på fastigheten upptar ca 2000 kvm
(norra delen av fastigheten). Garaget är inte redovisat inom det område som uppfattas
som tomtplats. Långt ifrån bostadshuset och på en betydligt lägre marknivå än den
mark där bostadshuset är beläget. Detta bidrar till att bostadshuset och garage på den
nu aktuella platsen inte skulle uppfattas som en sammanhängande enhet. Kontoret
bedömer att en komplementbyggnad som avser att vara ett komplement till ett
bostadshus inom en bostadsfastighet bör placeras i närhet till bostadshuset och vara
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underordnat huvudbyggnaden (bostadshuset) i fråga om storlek och utformning, för att
man ska kunna uppfatta funktionen komplement.
Kontoret gör inte bedömningen att den aktuella fastigheten skulle utgöra sådan
fastighet med tomtplats över 5000, där större komplementbyggnader i form av
exempelvis lador, kan tillåtas i enskilda fall, enligt översiktsplanen. Föreslagen
byggnation bedöms inte med sin utformning och placering bidra till en sammanhållen
karaktär.
Sammanfattningsvis bedömer kontoret att bygglov inte bör beviljas för den sökta
åtgärden, då den förutsätter planläggning enligt 9 kap 31 § PBL.
Ärendebeskrivning
Sökande har blivit kommunicerad förslag till beslut
Ansökan inkom den 26 maj 2017 och var komplett för beslut om avslag samma dag.
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en komplementbyggnad (garage) om 93 kvm.
Enligt sökande har han för avsikt att riva samtliga befintliga komplementbyggnader
som har en sammanlagd area om 94 kvm och ersätta dessa med en ny byggnad (garage)
om 88 kvm. Kontoret beräknar dock det redovisade garagets BYA till 93 kvm.
Det nya garaget är redovisat ca 60 meter söder om bostadshuset. Sökande har inte
angivit någon plushöjd för garagets placering, men kontoret kan utläsa av
nybyggnadskartan att befintlig mark där garaget är redovisat är belägen ca 8 meter
lägre än marken kring bostadshuset.
Garaget är redovisat inom den delen av fastigheten som inte omfattas av strandskydd.
Gällande förhållanden
Fastighetens area är 15524 kvm varav 13 524 kvm är landareal, och är lokaliserad inom
sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus och 4 komplementbyggnader. Enligt
sökande har komplementbyggnaderna en sammanlagd area om 94 kvm.
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Fastigheten omfattas av strandskydd 100 meter från strandlinjen vid
normalvattenstånd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 28 maj 2012 stadsarkitektkontoret i uppdrag
att upprätta detaljplan för Törnbyområdet. Ett utkast till program för planläggning av
Törnbyområdet har upprättats under hösten 2016 och planarbetet får därmed anses
påbörjat. Enligt VA-planen för Ekerö kommun ska kommunal anslutning kunna ske
mellan åren 2018 till 2022.
Enligt Översiktsplanen för Ekerö Kommun, finns riktlinjer för bostäder utanför
detaljplan. Enligt dessa riktlinjer bör inom tomtplats total BYA inte överstiga 250 kvm,
varav fristående komplementbyggnader inte bör vara större än 60 kvm. För etablerade
större tomtplatser som överstiger 5000 kvm kan under vissa förutsättningar både
bostadsdelar och kompletterade bebyggelse som ekonomibyggnader i det enskilda fallet
bli mer omfattande.Komplementbyggnad större än 60 kvm kan godtas på sådan
tomtplats. Tomtplatser av denns storlek torde framförallt vara lantbruk med
ladugårdar, lador och andra verksamhetslokaler mm. Bebyggelsens placering och
utformning ska bidra till en sammanhållen karaktär. En översiktsplan är inte juridiskt
bindande.
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan ,
om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning
enligt 4 kap 2 eller 3 § och uppfyller kraven i bl a 2 kap PBL
Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med en detaljplan bland annat pröva att markeller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och reglera bebyggelsemiljöns
utformning om byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen
eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.
__________
Expedieras till:
Sebastian Persson
Stenhamravägen 73
179 65 Stenhamra
Bilaga: Hur man överklagar
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BN § 170

BYGG.2017.275

234

Strandskyddsdispens samt anmälan om Attefall för nybyggnad av
komplementbyggnad (gäststuga) på fastigheten ASKNÄS 1:24
Beslut
Byggnadsnämnden beslutar att meddela strandskyddsdispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) om 25 kvm
byggnadsarea/bruttoarea (BYA/BTA) på fastigheten Asknäs 1:24 i enlighet med
bestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken (MB, 1998:808).
Byggnadsnämnden bedömer att särskilt skäl utgörs av att aktuellt område redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften i enlighet
med 7 kap 18 c § p.1 MB.
Hela fastigheten omfattas av en tidigare tomtplatsavgränsning, enligt beslut 1998-06-17
BN § 139.
Vidare beslutar byggnadsnämnden att meddela startbesked för byggnadsåtgärden i
enlighet med 9 kap 4 a respektive 10 kap 23 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900).
Byggnadsnämnden bedömer att certifierad kontrollansvarig ej krävs för åtgärden med
stöd av 10 kap 10 § PBL. Slutligen beslutar byggnadsnämnden att fastställa byggherrens
förslag till kontrollplan för projektet, daterad 2017-04-13, med kompletteringar enligt
tillägg med stöd av 10 kap 29 § PBL.
Tillägg till kontrollplan
·
Att byggnaden uppförs enligt monteringsanvisningarna.
·
Projektet skall utföras enligt PBL (2010:900), Plan- och byggför-ordningen
(2011:338), Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).
Redovisning av kontroller:
·
Byggherren ska intyga i ansökan om slutbesked att projektet är färdigställt
enligt beviljat bygglov och kontrollplan samt notera när byggnadsarbetena
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påbörjats resp avslutats.
·

Relationsritningar ska lämnas vid ändringar, som ej kräver ändringslov.
Alla avvikelser från bygglovet skall godkännas av stadsarkitektkontoret
innan åtgärden påbörjas, varvid ändringslov kan komma att krävas.

·

Begärda handlingar ska inlämnas senast i samband med ansökan om
slutbesked. Byggherren skall skicka in ansökan om slutbesked till
stadsarkitektkontoret.

Samrådsmöte
·
Tekniskt samråd erfordras ej i enlighet med 10 kap 14 § PBL.
Slutbesked
· Byggnaden får ej tas i bruk förrän beslut om slutbesked föreligger.
Upplysning
·
Ett beslut om dispens respektive startbesked upphör att gälla, om den
åtgärd som avses med dispenser inte har påbörjats inom två år eller
avslutats inom fem år från den dag då respektive prövning/beslutet vann
laga kraft.
·

Länsstyrelsens planenhet kan överpröva beslutet inom tre veckor från den dag då
kommunens dispensbeslut inkommer till Länsstyrelsen. Sökanden uppmanas
avvakta tiden för överklagandet.

·

Avgifter uttas för dispens samt för startbesked med beslut om kontrollplan.
Avgifterna är enligt den taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Stadsarkitektkontorets bedömning
Gällande dispensprövningen
Kontoret konstaterar att byggnaden placeras inom en tidigare beslutad tomtplatsavgränsning, se ovan under rubriken beslut och gällande förhållanden,
____________________________________________________________________________
Avgifter i kronor
Bygglov/Startbesked _________________ Planavgift ____________________
Bygganmälan, beslut om kontrollplan_____________ Strandskyddsdispens _______________
Lokaliseringsprövning ______________
Faktura på avgiften översändes separat

Avslag________ Sanktionsavgift ________________
Sign.________

____________________________________________________________________________

160(161)

Byggnadsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Box 205
2017-07-21
178 23 Ekerö
___________________________________________________________
vilket medför att den allemansrättsliga tillgängligheten är utsläckt.
Kontoret bedömer också att inget skyddsvärt växt- och djurliv finns på platsen.
Således bedöms särskilda skäl föreligga för att meddela dispens från strandskyddet
enligt 7 kap 18 c § p.1 MB.
Gälllande anmälan
Kontoret har gjort en bedömning av fastighetens terräng och bebyggelse utifrån
fotomaterialet från sökanden/fastighetsägaren samt kommunens ortofoton. Utifrån
detta bedöms byggnadens placering, utformning respektive tekniska beskaffenhet vara
uppfylld enligt erforderliga krav i 2 kap respektive 8 kap PBL. Startbesked skall således
meddelas med stöd av 10 kap 23 § PBL.
Ärendebeskrivning
Ansökan inkom 2017-03-30 och bedömdes komplett för samprövning av såväl dispens
och startbesked 2017-05-02. Ansökan avser strandskyddsdispens samt anmälan om
startbesked för nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) om 25 kvm BYA/BTA på
fastigheten Asknäs 1:24.
Sökanden har inkommit med bilder på byggnadens tänkta placering inom tomtplatsen.
Gällande förhållanden
Fastigheten omfattar 1740 kvm landareal och ligger inom sammanhållen bebyggelse på
ön Kanan, söder om Ekerö sommarstad. Fastigheten är idag bebyggd med fritidshus om
56 kvm BYA, mindre komplementbyggand samt friggebod.
Fastigheten har sedan tidigare erhållit strandskyddsdispens /bygglov respektive
strandskyddsdispens för befintligt fritidshus respektive brygga, genom beslut dat. 199806-17 BN § 139 respektive 2009-12-22, 5211-09-76493. I länsstyrelsens beslut
(dat. 2009-12-22) anges också att allemansrättslig passage inte är möjlig då hela
strandområdet på ön Kanan är privatiserad.
Fastigheten omfattas av strandskydd intill 100 m från strandlinje vid normalvattenstånd. Fastigheten ligger ej inom område som pekats ut i kommunens naturvårdsinventering som särskilt värdefull utifrån växt- och djurliv.
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Enligt 7 kap 15 § p.1 MB får inom strandskyddsområde inte nya byggnader uppföras.
Som särskilda skäl enligt 7 kap 18c § Miljöbalken (MB) vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område
som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse.
Enligt 9 kap 4 a § PBL krävs inte bygglov för vissa komplementbyggnader (s.k.
attefallshus). Vidare anges i 9 kap 16, 16 kap 8 §§ PBL respektive 6 kap 5 § p.10 planoch byggförordningen (PBF, 2011:338).
__________
Expedieras till:
Maria Wallhager Neckman
KANAN 15
178 52 EKERÖ
Länsstyrelsens planenhet
Bilagor:
översiktskarta
situationsplan
huvudritningar
bilder från fastigheten
__________
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